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Memorando nº 994 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 21 de novembro de 2018.

Para: Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos - CODES

Assunto:Termo de Referência.Aquisição.Projetor.Suporte.Tela.

 

Senhora Coordenadora,

Esta Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional- SRACF elaborou o
Termo de Referência ( ) cujo objeto é a aquisição de 02 (dois) projetores DataShow, 01
(uma) Tela de projeção e 01 (um) suporte de teto para projetor; equipamentos
necessários para suprir às demandas decorrentes da organização dos eventos de
capacitação realizados, no âmbito deste Tribunal, em especial dotar a sala de
treinamentos, localizada no 10º pavimento, com os necessários equipamentos, tudo
conforme quantidade, características e especificações descritas no sobredito Termo de
Referência.

Desta forma, caso seja da anuência superior, submeto o referido Termo para análise
das unidades competentes deste Tribunal, bem como adoção das providências
necessárias à aquisição dos equipamentos ora solicitados.

Com atenção,

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 21/11/2018, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0467253 e o código CRC 9BA8E0A4.

0010509-56.2018.6.02.8000 0467253v6
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de:

Item 1: “projetor multimídia Data Show”,

Item 2: “suporte de teto para projetor multimídia” e

Item 3: “tela de projeção”.

 

2. JUSTIFICATIVA
Atender às demandas relacionadas aos eventos de capacitação deste Tribunal,
equipando os respectivos ambientes (sala de treinamento – localizada no 10º
pavimento e Laboratório de Informática – 13º pavimento, todos neste TRE-AL),
propiciando as condições necessárias para a realização dos referidos eventos.

 
3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

As constantes no ANEXO I deste Termo.

 

4. DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA
Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, situado na
Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste
Órgão, em horário de expediente normal do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Serviço, devidamente acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as
especificações e marca do mesmo.

 

5. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
I. O equipamento será recebido pela Seção de Almoxarifado e Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF do Tribunal, da seguinte forma:
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com
as especificações consignadas na proposta de preço;

b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea anterior e consequente
aceitação.

II. A Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcion al - SRACF procederá à
verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a respectiva nota
fiscal.

 

6. DA RECUSA
I. O equipamento que estiver em desacordo com as especificações do Termo de
Referência terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de
15 dias, substituir o produto, sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) do valor do
equipamento, por dia extrapolado de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após
o 10º (décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial do contrato.

II. Para atendimento do it e m 1 do objeto deste Termo, não serão aceitos
miniprojetores .

7. DO FRETE
As despesas de frete deverão estar inclusas no preço proposto e, em hipótese alguma,
poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

 

8. DA GARANTIA
O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no mínimo, 03 (três) anos para
todos os equipamentos.

 

9. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O produto a ser adquirido deverá contar com assistência técnica autorizada na cidade
de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por
encaminhamento de documentação do licitante vencedor, caso solicitado pelo
Pregoeiro.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I. Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da
Nota de Empenho, o objeto constante do presente Termo de Referência, no endereço
constante do item IV, devidamente embalado e protegido contra danos de transporte e
manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as especificações e marca do
material;
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II. Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo Termo de
Garantia;

III. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal, observado
o prazo de garantia;

IV. Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não aceito pela
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcion al - SRACF, por defeito ou por
não atender às especificações deste Termo de Referência;

V. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

VI. Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital;

VII. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da
contratação.

 

11. PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional -
SRACF.

 

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A satisfatória execução do objeto contratado será atestada pela Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcion al - SRACF, quando então se terá por
adimplindo o contrato.

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

I. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

II. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

III. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
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IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V. Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional
n° 8.666/93;

VI. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;

VII. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

VIII. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

IX. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

 

ANEXO I

 

ITEM 1

1. Produto:
     1.1. Projetor multimídia data show.

 

2. Especificações:
     2.1. Modo de Projeção:

         2.1.1. Frontal e Frontal/Teto

     2.2. Luminosidade:

         2.2.1. Mínimo de 3.500 ANSI lumens em cores.

         2.2.2. Mínimo de 3.500 ANSI lumens em branco.

     2.3. Taxa de Contraste estático:

         2.3.1. No mínimo 2.000:1.

     2.4. Taxa de Contraste dinâmico:
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         2.4.1. No mínimo 10.000:1.

     2.5. Resolução nativa:

         2.5.1. WXGA ( 1920x 1080 pixels) ou superior.

     2.6. Resolução compatível:

         2.6.1. Pelo menos: VGA(640x480 e 720x480), SVGA (800x600), XGA
(1024x768).

     2.7. Formato de tela (relação de aspecto):

         2.7.1. Nativa de 16:10

         2.7.2. Compatível com 4:3 e 16:9

     2.8. Conexões:

         2.8.1. VGA (D-SUB 15) e HDMI; no mínimo.

     2.9. Correção trapezoidal:

         2.9.1. Horizontal: - 30º + 30º; no mínimo.

         2.9.2. Vertical: -30º + 30º; no mínimo.

     2.10. Voltagem:

         2.10.1. Bivolt (100 V ~ 240 V).

     2.11. Vida útil da fonte luminosa:

         2.11.1. Valor mínimo de 3.000 horas.

     2.12. Manual de instruções:

         2.12.1. Obrigatoriamente na língua portuguesa.

     2.13. Acessórios inclusos:

         2.13.1. Bolsa de transporte.

         2.13.2. Controle remoto.

         2.13.3. Cabo de alimentação de energia elétrica padrão Brasil (norma ABNT NBR
14136).

         2.13.4. Cabo VGA (D-SUB 15).

         2.13.5. Cabo HDMI, com pelo menos 2,00 m (dois metros).

 

3. Quantidade:
     3.1. Serão adquiridas 02 (duas) unidades.
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Item 2

1. Produto
     1.1. Suporte de Teto para projetor multimídia, tipo datashow.

 

2. Especificações
     2.1. Material: Estrutura em alumínio ou aço-carbono com pintura eletrostática.

     2.2. Cor: Branco ou preto.

     2.3. Ângulo dos movimentos:

         2.3.1. Rotacional horizontal de 360° (trezentos e sessenta graus)

         2.3.2. Inclinação vertical de 15° ( quinze graus), no mínimo.

     2.4. Extensão (braço prolongador) com ajuste de comprimento de, no mínimo
1.200 mm e no máximo 1.400mm (medida do teto ao projetor).

 

3. Quantidade
     3.1. Será adquirida 01 (uma) unidade.

 

4. Compatibilidade
     4.1. O suporte ofertado, deverá ser compatível com o projetor descrito no Item 1
deste anexo (“projetor multimídia Data Show”),  inclusive quanto à capacidade de
carga.

 

Item 3

1. Produto
     1.1. Tela de projeção Elétrica Tensionada com suporte metálico

 

2. Especificações
     2.1. Estrutura em alumínio

     2.2. Pintura eletrostática ou em tinta epóxi

     2.3. Superfície de projeção: Tecido Matte-White (branco opaco) ou película High
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Contrast;

     2.4. Formato: 16:10 (Wide-screen);

     2.5. Área de projeção (polegadas): de 150”;

     2.6. Acionamento por Controle Remoto sem fio;

     2.7. Controle remoto sem fio, incluso.

     2.8. Motor interno, voltagem: 220v;

 

3. Quantidade
     3.1. Será adquirida 01 (uma) unidade.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 21/11/2018, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0467271 e o código CRC 6C35BD26.

0010509-56.2018.6.02.8000 0467271v5
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 27 / 2018

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Aquisição de projetores DataShow, para atender às demandas relacionadas aos
eventos de capacitação deste Tribunal.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Necessidade da Coordenadoria de Desenvolvimento de equipar os ambientes
destinados à capacitação (sala de treinamento – localizada no 10º pavimento, auditório
do pleno – 1º pavimento, Laboratório de Informática – 13º pavimento, todos neste TRE-
AL), propiciando as condições necessárias para a realização dos referidos eventos.

Atualmente a CODES só possui um projetor, que está fora de garantia.

3. Lista de requisitos:

Serão detalhados no Termo de Referência.

4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

Possibilitar a realização de eventos de capacitação, previstos no Plano Anual de
Capacitação, que necessitam do uso de projeção de imagens (a grande maioria).

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: titular da Coordenadoria de Desenvolvimento - CODES/SGP.

Integrante Técnico: a ser indicado pelo Secretário de Tecnologia da Informação.
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6. Fonte do recurso orçamentário:

Não há previsão orçamentária para o exercício 2018.

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

Não há metas no planejamento estratégico relacionadas.

8. Expectativa de entrega:

Até meados do exercício de 2019.

Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

Oferecer recursos audiovisuais nos eventos de capacitação dos servidores deste TRE-
AL.

II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de treinamento, já que os equipamentos serão utilizados para
atividades já executadas pelas equipes.

III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas além das que regulam o próprio procedimento licitatório.

IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não há necessidade de serviços complementares.

V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

Estima-se o prazo até meados do exercício de 2019.

VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Não se aplica ao objeto.

VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.
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Não há demanda desta natureza.

§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores.

§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.

Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.

II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

 
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

A aquisição dos equipamentos propostos é essencial para a qualidade dos eventos de
capacitação presencial promovidos por este Regional.

Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade, a exigência será suficientemente atendida no Termo de
Referência.

II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
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b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade, a exigência não cabe à CODES, devendo ser suprida pelas
linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.

III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade, a exigência não cabe à CODES

IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade, a exigência não se aplica, pois os serviços em questão não
buscam diretamente o incremento de produtividade, apenas a manutenção de condição
para desempenho das atividades.

Maceió, 21 de novembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 21/11/2018, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0467383 e o código CRC 2B683F50.

0010509-56.2018.6.02.8000 0467383v2
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2018.

Concordando com o memorando apenso, remeto  os autos à senhora secretária da
SGP, para providenciar encaminhado do pedido em tela.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 21/11/2018, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0467435 e o código CRC 145DC4C9.

0010509-56.2018.6.02.8000 0467435v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
Com base no Art. 111, Inciso VI, da Resolução TRE/AL nº

15.904/2018, de 09 de julho de 2018, APROVO o Termo de
Referência 0436134, elaborado pela unidade demandante, vinculada
a esta Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Isto posto, encaminhamos os autos a Vossa
Senhoria, solicitando o envio à Seção de Instrução de Contratações
(SEIC) para continuidade do feito.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/11/2018, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0467494 e o código CRC 98D28E7B.

0010509-56.2018.6.02.8000 0467494v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2018.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a proximidade do final do ano,

sem previsão de eventos de capacitação para os meses de
novembro e dezembro, peço-lhe vênia para sugerir o
sobrestamento da demanda para o próximo exercício.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2018, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0468224 e o código CRC 7E6DC543.

0010509-56.2018.6.02.8000 0468224v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de dezembro de 2018.
Senhor Presidente,
Nesta Diretoria-Geral os presentes autos cuja pretensão

inicial é a aquisição de 02 (dois) projetores DataShow, 01 (uma) Tela
de projeção e 01 (um) suporte de teto para projetor, com vistas a
suprir as demandas decorrentes da organização dos eventos de
capacitação realizados no âmbito deste Tribunal.

A Secretaria de Gestão de Pessoas aprovou o Termo de
Referência, apresentado no evento SEI nº 0467271, e encaminhou os
autos à Secretaria de Administração para continuidade do feito, que
por sua vez, sugeriu o sobrestamento da demanda para o próximo
exercício, tendo em vista a proximidade do final do ano e a
inexistência de previsão de eventos de capacitação para os meses de
novembro e dezembro.

Desta feita, aquiescendo com a sugestão contida no
despacho 0468224, firmado pelo Secretário de Administração,
submeto o presente procedimento à superior consideração de Vossa
Excelência para análise e deliberação.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/12/2018, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0475664 e o código CRC BC28AD9B.

0010509-56.2018.6.02.8000 0475664v1
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PROCESSO : 0010509-56.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO
ASSUNTO : Aquisição. Projetores. Datashow. Suporte. Tela.

 

Decisão nº 4662 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho o entendimento firmado pelo Senhor Secretário
de Administração no despacho SEI 0468224 e determino que os
autos sejam sobrestados até que a nova gestão deste Tribunal seja
empossada, em janeiro de 2019, tendo em vista a proximidade do
final do ano e a inexistência de previsão de eventos de capacitação
para os meses de novembro e dezembro.

Retornem-se os autos à unidade demandante para ciência
e posterior providência quanto à continuidade do feito.

 
Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente     

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 13/12/2018, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0478386 e o código CRC 64706310.

0010509-56.2018.6.02.8000 0478386v2
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DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2018.
Ciente. Permaneçam os autos sobrestados até

posterior providência.

Documento assinado eletronicamente por GESAIAS SARMENTO FARIAS, Chefe de
Seção Substituto, em 18/12/2018, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0480521 e o código CRC 29057043.

0010509-56.2018.6.02.8000 0480521v1
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INFORMAÇÃO Nº 893 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em cumprimento à determinação do Excelentíssimo

Desembargador-Presidente deste Tribunal (0478386), e após o sobrestamento
dos presentes autos até a posse da atual gestão, submetemos a Vossa
Senhoria o interesse na retomada da tramitação deste Processo, tendo em
vista a desativação da sala de Treinamentos, anteriormente localizada no 10º
andar deste Edifício-Sede.

Entretanto, considerando:
1. o fato de que as ações de capacitação continuarão

sendo demandadas, no âmbito deste Tribunal, como previstas no Plano Anual
de Capacitação do corrente ano;

2. que, de acordo com a justificativa constante no Termo de
Referência (0467271), a intenção seria equipar, além da Sala do 10º andar, o
Laboratório de Informática localizada no 13º andar;

3. que esta Unidade possui apenas um Data Show, fato este que
pode representar um risco, caso esse equipamento apresente defeito na
iminência de atender algum evento, não havendo outro para substituí-lo.

Entendemos, s.m.j., que seria interessante a aquisição dos 02
(dois) equipamentos Data Show, conforme especificações do mencionado
Termo de Referência; desconsiderando portanto, neste momento, o
solicitado no item "2" do "OBJETO" - Suporte de Teto para Projetor Multimídia e
item "3" - Tela de Projeção, uma vez que ambos seriam destinados à Sala de
Treinamentos que existia no 10º andar.

 
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 08/02/2019, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498225 e o código CRC 43060E9F.

0010509-56.2018.6.02.8000 0498225v16
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DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2019.
À senhora Secretária da SGP, para conhecimento e

posterior manifestação  sobre a informação da SRACF/CODES
893 apresentada no evento 0498225. 

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 08/02/2019, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498919 e o código CRC DC7A9D09.

0010509-56.2018.6.02.8000 0498919v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2019.
Senhor Diretor, 
Cumprimentando-o, e, em atenção à Informação

893 (0498225), evoluo os autos a Vossa Senhoria, esclareço,
outrossim, tratar-se de procedimento inaugurado com a
finalidade de aquisição dos 02 (dois) equipamentos Data
Show, conforme especificações mencionadas no Termo de
Referência, evento 0467271, todavia, desconsiderando-se o o
item "2" do "OBJETO" - Suporte de Teto para Projetor
Multimídia e item "3" - Tela de Projeção, uma vez que ambos
seriam destinados à Sala de Treinamentos que existia no 10º
andar.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 11/02/2019, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499132 e o código CRC 390FE2A0.

0010509-56.2018.6.02.8000 0499132v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2019.
Trata-se de solicitação aviada pela Seção de

Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF, cujo
objeto é a aquisição de  02 (dois) projetores Data Show, 01 (uma) Tela
de projeção e 01 (um) suporte de teto para projetor, com vistas a
suprir demandas decorrentes da organização de eventos de
capacitação a cargo da referida unidade, realizados no âmbito deste
Regional, conforme o Termo de Referência anexado sob o protocolo
0467271. 

O Termo de Referência, produzido em 21/11/2018, foi
aprovado pela Sra. Secretária de Gestão de Pessoas e seguiu sua
tramitação regular, até o sobrestamento destes autos por Decisão da
Presidência (0478386), que acolheu sugestão do Sr. Secretário da
Administração nesse sentido, em razão da iminente posse da nova
Gestão e da ausência de previsão de treinamentos ou capacitações
para os meses de novembro e dezembro de 2018.

Iniciada a nova Gestão, em 10/01/2019, a Sra. Chefe da
SRACF anexou a Informação 893 (0498225), onde solicita a
continuidade do feito, com algumas alterações no objeto, tendo em
vista a transferência da Assessoria dos Membros do Tribunal para a
sala localizada no 10º andar deste prédio-sede, onde antes
funcionava a sala de treinamentos.  

Ante esse contexto, a unidade interessada pede
a aquisição de 02 (dois) equipamentos Data Show, desconsiderados
os pleitos relativos à compra de "01 Suporte de Teto para Projetor
Multimídia e item "3" - Tela de Projeção, uma vez que ambos seriam
destinados à Sala de Treinamentos que existia no 10º andar".

Ocorre que, nesta Direção-Geral, temos observado a
necessidade de utilização de equipamento de Data Show, assim como
de tela de projeção, de maneira a agilizar a confecção das
respectivas atas. E em face dessa demanda, temos recorrido aos
bons préstimos da Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional, que tem disponibilizado o seu equipamento de projeção
para uso desta Diretoria durante as reuniões.
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Sendo assim, considerando a oportunidade que se nos
apresenta, solicito à Secretaria de Gestão de Pessoas, mediante a
SRACF, que por ocasião da alteração do Termo de
Referência 0467271, faça anexar na lista de aquisições, mais 01 (um)
aparelho de Data Show,  com a tela de projeção, para atender às
necessidades da Diretoria-Geral. 

Dessa forma, apenas o Suporte de Teto para Projetor
Multimídia deve ser suprimido do Termo de Referência,
acrescentando-se mais 01 (um) Data Show, conforme já explicitado
no parágrafo anterior. 

À Secretaria de Gestão de Pessoas, para as providências
ora delineadas. 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/02/2019, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501839 e o código CRC 2BC2C4F2.

0010509-56.2018.6.02.8000 0501839v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2019.
À CODES/SRACF para providências decorrentes do

Despacho GDG 0501839.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 19/02/2019, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0503943 e o código CRC 52E6500D.

0010509-56.2018.6.02.8000 0503943v1
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Memorando nº 242 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
Maceió, 12 de março de 2019.

Para: Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos - CODES

Assunto: Revisão.Termo de Referência.Aquisição.Projetor.Tela.

 

Senhora Coordenadora,

Esta Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF revisou o
Termo de Referência ( 0467271), apresentando como resultado dessa revisão o
Termo (0512601) cujo objeto é a aquisição de 03 (três) Projetores DataShow e 02
(duas) Telas de Projeção portáteis . Em se tratando das Telas de Projeção, cabe
esclarecer que, além daquela solicitada pela Diretoria-Geral (0501839), acrescentamos
mais uma Tela (desta vez portátil), considerando o Projeto para a instalação de uma
Sala de Treinamentos, no 13º andar deste edifício-sede, objeto do Processo SEI
nº 0010974-65.2018.6.02.8000, além da necessidade razoável de termos um
quantitativo de telas proporcional ao número de projetores.

Conforme já explicitado, são equipamentos necessários para suprir às demandas
decorrentes da organização dos eventos de capacitação realizados, no âmbito deste
Tribunal, bem como, para atender à demanda da Diretoria-Geral. Tudo consoante em
quantidade, características e especificações descritas no sobredito Termo de
Referência.

Desta forma, submeto o referido Termo de Referência ( 0512601) para nova avaliação
das unidades competentes deste Tribunal, bem como adoção das providências
necessárias à aquisição dos equipamentos ora solicitados.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 12/03/2019, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 12/03/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0512599 e o código CRC CD2C048F.

0010509-56.2018.6.02.8000 0512599v17
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de:

Item 1: “projetor multimídia Data Show”,

Item 2: “Tela de projeção portátil”

 

2. JUSTIFICATIVA

Atender às demandas relacionadas aos eventos de capacitação deste Tribunal,
propiciando as condições necessárias para a realização dos referidos eventos.

 

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

As constantes no ANEXO I deste Termo.

 

4. DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, situado na
Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste
Órgão, em horário de expediente normal do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Serviço, devidamente acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as
especificações e marca do mesmo.

 

5. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

I. O equipamento será recebido pela Seção de Almoxarifado e Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF do Tribunal, da seguinte forma:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com
as especificações consignadas na proposta de preço;

b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea anterior e consequente
aceitação.

Termo de Referência SRACF 0512601         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 28



II. A Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF procederá à
verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a respectiva nota
fiscal.

 

6. DA RECUSA

I. O equipamento que estiver em desacordo com as especificações do Termo de
Referência terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de
15 dias, substituir o produto, sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) do valor do
equipamento, por dia extrapolado de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após
o 10º (décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial do contrato.

II. Para atendimento do item 1 do objeto deste Termo, não serão aceitos
miniprojetores .

7. DO FRETE

As despesas de frete deverão estar inclusas no preço proposto e, em hipótese alguma,
poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

8. DA GARANTIA

O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no mínimo, 03 (três) anos para
todos os equipamentos.

 

9. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O produto referente ao item I (projetor multimídia Data Show), a ser adquirido, deverá
contar com assistência técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente
comprovado através de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do
licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I. Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da
Nota de Empenho, o objeto constante do presente Termo de Referência, no endereço
constante do item IV, devidamente embalado e protegido contra danos de transporte e
manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as especificações e marca do
material;

II. Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo Termo de
Garantia;

III. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal, observado
o prazo de garantia;
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IV. Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não aceito pela
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF, por defeito ou por
não atender às especificações deste Termo de Referência;

V. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

VI. Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital;

VII. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da
contratação.

 

11. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional -
SRACF.

 

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A satisfatória execução do objeto contratado será atestada pela Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF, quando então se terá por
adimplindo o contrato.

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

I. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

II. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

III. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V. Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional
n° 8.666/93;
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VI. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;

VII. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

VIII. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

IX. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

 

 

ANEXO I

 

Item 1

1. Produto:

1.1. Projetor multimídia data show.

2. Especificações:

2.1. Modo de Projeção:

2.1.1. Frontal e Frontal/Teto

2.2. Luminosidade:

2.2.1. Mínimo de 3.500 ANSI lumens em cores.

2.2.2. Mínimo de 3.500 ANSI lumens em branco.

2.3. Taxa de Contraste estático:

2.3.1. No mínimo 2.000:1.

2.4. Taxa de Contraste dinâmico:

2.4.1. No mínimo 10.000:1.

2.5. Resolução nativa:

2.5.1. WXGA ( 1920x 1080 pixels) ou superior.
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2.6. Resolução compatível:

2.6.1. Pelo menos: VGA(640x480 e 720x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768).

2.7. Formato de tela (relação de aspecto):

2.7.1. Nativa de 16:10

2.7.2. Compatível com 4:3 e 16:9

2.8. Conexões:

2.8.1. VGA (D-SUB 15) e HDMI; no mínimo.

2.9. Correção trapezoidal:

2.9.1. Horizontal: - 30º + 30º; no mínimo.

2.9.2. Vertical: -30º + 30º; no mínimo.

2.10. Voltagem:

2.10.1. Bivolt (100 V ~ 240 V).

2.11. Vida útil da fonte luminosa:

2.11.1. Valor mínimo de 3.000 horas.

2.12. Manual de instruções:

2.12.1. Obrigatoriamente na língua portuguesa.

2.13. Acessórios inclusos:

2.13.1. Bolsa de transporte.

2.13.2. Controle remoto.

2.13.3. Cabo de alimentação de energia elétrica padrão Brasil (norma ABNT NBR
14136).

2.13.4. Cabo VGA (D-SUB 15).

2.13.5. Cabo HDMI, com pelo menos 2,00 m (dois metros).

 

3. Quantidade:

3.1. Serão adquiridas 03 (três) unidades.

 

Item 2

1. Produto

1.1. Tela de projeção portátil com tripé.
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2. Especificações

2.1. Estojo em alumínio ou aço carbono;

2.2. Pintura eletrostática ou em tinta epóxi;

2.3. Material da tela: Tecido Matte-White (branco opaco) ou película High Contrast;

2.4. Área de projeção: 2000 mm x 150 mm (Largura X Altura); margem de tolerância
de 5%, a mais ou a menos;

2.5. Formato da tela: 98” (diagonal), margem de tolerância de 5%, a mais ou a menos;

2.6. Tripé com sistema de regulagem de altura;

2.7. Enrolamento automático da tela, com mecanismos de mola;

2.8. Alça de transporte.

 

3. Quantidade

3.1. Serão adquiridas 02 (duas) unidades.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 12/03/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512601 e o código CRC 857DCBBE.

0010509-56.2018.6.02.8000 0512601v4
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2019.
Para ciência e manifestação do senhor Secretário

substituto da SGP, do Memorendo 242 ( 0512599) da
SRACF/CODES.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 12/03/2019, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512684 e o código CRC FB64F767.

0010509-56.2018.6.02.8000 0512684v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para, em atenção ao

consignado no evento 0478386 e, superado prazo de sobrestamento
dos presentes autos até a posse da atual gestão, informar que, com
base no Art. 111, Inciso VI, da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018, de
09 de julho de 2018, APROVO o Termo de Referência
SRACF 0512601, elaborado pela unidade demandante, vinculada
a esta Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Isto posto, encaminhamos os autos a Vossa
Senhoria, solicitando o envio à Seção de Instrução de Contratações
(SEIC) para continuidade do feito.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Secretário
Substituto, em 12/03/2019, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512729 e o código CRC BB68DF64.

0010509-56.2018.6.02.8000 0512729v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.

À STI,

Sr. Secretário,

Tratam os autos de proposta de aquisição de 03 (três) Projetores DataShow e 02
(duas) Telas de Projeção portáteis, formulada pela Sra. Chefe da SRACF.

No ponto, constato que, anexo a proposta, foi colacionado o competente DOD, tendo,
também, a indicação da integrante da demandante.

Assim, dando prosseguimento ao feito, conforme previsto na Resolução CNJ nº
182/2013, encaminho os presentes autos para indicação do integrante técnico para
composição da equipe de planejamento da contratação.

Solicito, ainda, que seja verificada a eventual inclusão da presente demanda no plano de
contratações de soluções de tecnologia da informação, bem como que sejam adotadas
as medidas cabíveis no caso da não inclusão.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2019, às 21:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515772 e o código CRC 180C55FD.

0010509-56.2018.6.02.8000 0515772v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo que a aquisição ora tratada não consta no

orçamento relativo a investimentos de TI, de modo que não há
previsão e não há como incluir a demanda no plano de
contratações.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/03/2019, às 12:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516147 e o código CRC F7133FA2.

0010509-56.2018.6.02.8000 0516147v1

Despacho STI 0516147         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 37



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.

À Diretoria-Geral,

Sr. Diretor-Geral,

Tratam os autos de proposta de aquisição de 03 (três) Projetores DataShow e 02
(duas) Telas de Projeção portáteis, formulada pela Sra. Chefe da SRACF.

Contudo, conforme manifestação constante no Despacho STI 0516147, a aquisição em
questão não se encontra inserida no orçamento de TI, de modo que, com a devida
vênia, encaminho o presente expediente a V. Sa. sugerindo o sobrestamento da
demanda para que seja retomada no próximo exercício.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/03/2019, às 16:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520170 e o código CRC 04ADEF2B.

0010509-56.2018.6.02.8000 0520170v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
Tratam os autos de proposta de aquisição de 03

(três) Projetores DataShow e 02 (duas) Telas de Projeção
portáteis, formulada pela Sra. Chefe da SRACF, e também por
esta Diretoria-Geral, conforme o Despacho GDG 0501839.

De acordo com a informação aposta no Despacho
STI (0516147), "a aquisição ora tratada não consta no
orçamento relativo a investimentos de TI, de modo que não há
previsão e não há como incluir a demanda no plano de
contratações."

 Ante esse contexto, o Sr. Secretário da
Administração sugere o sobrestamento da demanda para que
seja retomada no próximo exercício.

Considerando a impossibildiade de compra do
referido equipamento no presente exercício, faço retornar os
autos à Secretaria da Administração para que providencie,
junto às unidades compententes, a inclusão da aquisição
almejada na Proposta Orçamentária 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/04/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522507 e o código CRC 82CD73DA.

0010509-56.2018.6.02.8000 0522507v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.

À STI,

Sr. Secretário,

Tendo em vista a manifestação constante no Despacho GDG 0522507, encaminho o
feito para que seja providenciada a inserção da contratação tratada nestes autos no
orçamento dos investimentos de TI para o exercício de 2020, sem prejuízo de que essa
Unidade, com a devida vênia do ilustre Diretor-Geral, possa reavaliar a situação no
sentido de enquadrar a demanda ainda no presente exercício, mediante eventual
remanejamento de crédito entre os itens já programados.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 20:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524883 e o código CRC C33394D5.
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura, como

membro da Comissão do Orçamento para o exercício 2020,
para que verifique se ainda há tempo hábil para incluir a
demanda apresentada pelo Senhor Secretário de
Administração.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/04/2019, às 11:45, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525423 e o código CRC 803C7010.

0010509-56.2018.6.02.8000 0525423v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0525423, informo que

em virtude de atraso no Sistema de SIGEPRO-web, ainda há
tempo de lançamento nos próximos dias da demanda para o
exercício 2020.

Neste sentido, sugere-se que o demandante faça
constar seu pedido no procedimento próprio, Proc
SEI 0001505-58.2019.6.02.8000, com o preenchimento do
quadro tipo registrado no evento 0503032.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 05/04/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525473 e o código CRC 27053947.
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
Ao Senhor Secretário de Administração, tendo em

vista as instruções do Senhor Coordenador de Infraestrutura,
na qualidade de membro da Comissão de Orçamento 2020.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/04/2019, às 12:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525489 e o código CRC 9A43749D.

0010509-56.2018.6.02.8000 0525489v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
Reporto-me ao Despacho COINF 0525473, para

remeter os presentes autos à CODES, Unidade demandante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525595 e o código CRC A89436CF.

0010509-56.2018.6.02.8000 0525595v1
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INFORMAÇÃO Nº 2508 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senmhora Secretária,
 
Conforme sugerido no despacho COINF (0525473), solicitamos que
seja acrescentada na demanda desta secretaria, referente à Proposta
Orçamentária de TI para o exercício 2020 (procedimento SEI
nº0001505-58.2019.6.02.8000), a previsão de aquisição de 03 (três)
projetores DataShow para o exercício 2020, de acordo com as
informações descritas no quadro abaixo.
 

tem Descrição Qtd
Valor

Unitário
R$

Total R$ Justificativa

Alinhamento
com o

Planejamento
Estratégico
do TRE/AL
2016/2021

Alinhamento
com o

Planejamento
Estratégico

de
Tecnologia

da
Informação

(PETIC)

05
projetor

multimídia
Data Show

03 7.990,00 23.970,00

Atender às
demandas

relacionadas
aos eventos

de
capacitação

deste
Tribunal,

propiciando
as condições
necessárias

para a
realização

dos
referidos
eventos.

SIM SIM

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 09/04/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526923 e o código CRC DA45113A.
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DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
Senhora Chefe da SRACF,
Informamos que já foi acrescentado aos autos do

procedimento SEI nº0001505-58.2019.6.02.8000, que trata
da Proposta Orçamentária de TI para o exercício 2020, a demanda
em tela - despacho GSGP 0527273, conforme sugerido no despacho
COINF (0525473).

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 10/04/2019, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527374 e o código CRC F03D3A81.

0010509-56.2018.6.02.8000 0527374v1
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INFORMAÇÃO Nº 2572 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Informamos que esta SRACF está ciente quanto ao conteúdo do
despacho GSGP 0527374.
Entretanto, retornamos os presentes autos, sugerindo que Vossa
Senhoria avalie a conveniência de dar continuidade aos feitos
referentes à aquisição dos demais itens constantes no Termo de
Referência (02 telas de projeção).
Não obstante, sugerimos ainda, o encaminhamento deste
Procedimento Administrativo à Diretoria-Geral para que o seu
titular tenha a oportunidade de apreciar o despacho GSAD 0524883,
e, se for do interesse, possa enquadrar toda a demanda (incluindo os
projetores) neste corrente exercício.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 11/04/2019, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528494 e o código CRC A551B280.

0010509-56.2018.6.02.8000 0528494v5
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.
Encaminho para a secretária da SGP, a Informação

SRACF/CODES 0528494.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 11/04/2019, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528523 e o código CRC FCA13A3E.

0010509-56.2018.6.02.8000 0528523v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.
Senhor Diretor,
Por meio da Informação 2572 0528494, a

CODES/SRACF solicita que os autos evoluam para apreciação
de Vossa Senhoria do teor do despacho GSAD 0524883, por
meio do qual se obtem a informação de que a demanda objeto
da proposta orçamentária de TI para o exercício 2020
(incluindo os projetores) pode ser incluída na contratação
deste exercício.

Com efeito, encaminhamos os autos a Vossa
Senhoria para análise e deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 12/04/2019, às 09:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528653 e o código CRC B74A1F07.

0010509-56.2018.6.02.8000 0528653v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.
Tendo em conta as informações constantes do

Despacho GSGP 0528653, registro que esta Diretoria-Geral
está de acordo com inclusão da aquisição objeto dos
presentes autos (dois retroprojetores) neste exercício.

 
Retornem-se os autos à Secretaria de Gestão de

Pessoas, para o devido conhecimento e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2019, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529298 e o código CRC 367C3ABC.

0010509-56.2018.6.02.8000 0529298v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
À CODES/SRACF para conhecimento do despacho

GDG 0529298 e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 16/04/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530295 e o código CRC 95C4B235.

0010509-56.2018.6.02.8000 0530295v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
Senhora Secretária,
 
Ciente do despacho GDG 0529298, sugiro o

encaminhamento dos presentes autos à Secretaria de
Administração para adoção das providências de competência
daquela Unidade.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 22/04/2019, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531095 e o código CRC 302C135C.

0010509-56.2018.6.02.8000 0531095v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
Senhor Secretário da SAD,
Após manifestação do Sr. Diretor por meio do

despacho GDG 0529298, encaminhamos os autos a Vossa
Senhoria para adoção das providências de competências dessa
Secretaria.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 22/04/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531157 e o código CRC CA5A9C07.

0010509-56.2018.6.02.8000 0531157v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

À STI,

Sr. Secretário,

Ante a modificação do objeto da aquisição surgiu, nesta unidade, dúvida acerca do
enquadramento do material restante, duas telas de projeção portáteis, nas
contratações de TI.

Dessa forma, solicito esclarecimentos nesse sentido.

Ato contínuo, não sendo hipótese de enquadramento nos casos de contratação de TI,
sugiro a remessa do feito à CODES para adequação do Termo de Referência 0512601,
permanecendo apenas o item 2 como objeto da aquisição.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532973 e o código CRC 7D09F8D8.

0010509-56.2018.6.02.8000 0532973v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em análise absolutamente técnica, não entendo que

as telas de projeção devem ser tratadas como contratação de
TI.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 26/04/2019, às 08:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533375 e o código CRC FDFECF1E.

0010509-56.2018.6.02.8000 0533375v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
Tendo em vista o Despacho STI 0533375, remeto os

presentes autos à CODES, na forma GSAD 0532973.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533819 e o código CRC 07D9B5A0.

0010509-56.2018.6.02.8000 0533819v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.
À Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação

Funcional para atendimento ao despacho SAD 0533819.

Documento assinado eletronicamente por DULCE STELLA TENÓRIO PRADO
COÊLHO, Coordenador Substituto, em 29/04/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534167 e o código CRC 41D359F1.

0010509-56.2018.6.02.8000 0534167v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

Aquisição de “projetor multimídia Data Show”

 

2. JUSTIFICATIVA

Atender às demandas relacionadas aos eventos de capacitação deste Tribunal,
propiciando as condições necessárias para a realização dos referidos eventos.

 

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

As constantes no ANEXO I deste Termo.

 

4. DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, situado na
Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste
Órgão, em horário de expediente normal do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Serviço, devidamente acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as
especificações e marca do mesmo.

 

5. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

I. O equipamento será recebido pela Seção de Almoxarifado e Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF do Tribunal, da seguinte forma:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com
as especificações consignadas na proposta de preço;

b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea anterior e consequente
aceitação.

II. A Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF procederá à
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verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a respectiva nota
fiscal.

 

6. DA RECUSA

I. O equipamento que estiver em desacordo com as especificações do Termo de
Referência terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de
15 dias, substituir o produto, sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) do valor do
equipamento, por dia extrapolado de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). Após
o 10º (décimo) dia de atraso, será considerado inexecução parcial do contrato.

II. Para atendimento do item 1 do objeto deste Termo, não serão aceitos
miniprojetores .

7. DO FRETE

As despesas de frete deverão estar inclusas no preço proposto e, em hipótese alguma,
poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

8. DA GARANTIA

O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no mínimo, 03 (três) anos para
todos os equipamentos.

 

9. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O produto referente ao item I (projetor multimídia Data Show), a ser adquirido, deverá
contar com assistência técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente
comprovado através de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do
licitante vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro.

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I. Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da
Nota de Empenho, o objeto constante do presente Termo de Referência, no endereço
constante do item IV, devidamente embalado e protegido contra danos de transporte e
manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as especificações e marca do
material;

II. Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução, contendo Termo de
Garantia;

III. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante seu uso normal, observado
o prazo de garantia;

IV. Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento se não aceito pela
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF, por defeito ou por
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não atender às especificações deste Termo de Referência;

V. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

VI. Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital;

VII. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da
contratação.

 

11. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional -
SRACF.

 

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A satisfatória execução do objeto contratado será atestada pela Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF, quando então se terá por
adimplindo o contrato.

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

I. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

II. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

III. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V. Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional
n° 8.666/93;

VI. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
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conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;

VII. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

VIII. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

IX. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

 

 

ANEXO I

 

1. Produto:

1.1. Projetor multimídia data show.

2. Especificações:

2.1. Modo de Projeção:

2.1.1. Frontal e Frontal/Teto

2.2. Luminosidade:

2.2.1. Mínimo de 3.500 ANSI lumens em cores.

2.2.2. Mínimo de 3.500 ANSI lumens em branco.

2.3. Taxa de Contraste estático:

2.3.1. No mínimo 2.000:1.

2.4. Taxa de Contraste dinâmico:

2.4.1. No mínimo 10.000:1.

2.5. Resolução nativa:

2.5.1. WXGA ( 1920x 1080 pixels) ou superior.

2.6. Resolução compatível:

2.6.1. Pelo menos: VGA(640x480 e 720x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768).
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2.7. Formato de tela (relação de aspecto):

2.7.1. Nativa de 16:10

2.7.2. Compatível com 4:3 e 16:9

2.8. Conexões:

2.8.1. VGA (D-SUB 15) e HDMI; no mínimo.

2.9. Correção trapezoidal:

2.9.1. Horizontal: - 30º + 30º; no mínimo.

2.9.2. Vertical: -30º + 30º; no mínimo.

2.10. Voltagem:

2.10.1. Bivolt (100 V ~ 240 V).

2.11. Vida útil da fonte luminosa:

2.11.1. Valor mínimo de 3.000 horas.

2.12. Manual de instruções:

2.12.1. Obrigatoriamente na língua portuguesa.

2.13. Acessórios inclusos:

2.13.1. Bolsa de transporte.

2.13.2. Controle remoto.

2.13.3. Cabo de alimentação de energia elétrica padrão Brasil (norma ABNT NBR
14136).

2.13.4. Cabo VGA (D-SUB 15).

2.13.5. Cabo HDMI, com pelo menos 2,00 m (dois metros).

 

3. Quantidade:

3.1. Serão adquiridas 03 (três) unidades.

 

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 15/05/2019, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541979 e o código CRC 4A6F0C5B.

0010509-56.2018.6.02.8000 0541979v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3195 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Conforme sugerido pela SAD, foi suprimido o item 02 (tela de

projeção) do termo de referência, por não se enquadrar como contratação de
TI.

Dessa forma, foi elaborado um novo Termo de Referência
(0541979), o qual contempla apenas a aquisição dos projetores DataShow.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 15/05/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542035 e o código CRC 19D41C3B.

0010509-56.2018.6.02.8000 0542035v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2019.
à  senhora Secretária da SGP para conhecimento e

prosseguimento do feito, com a Informação
SRACF/CODES 0542035.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 15/05/2019, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542141 e o código CRC 9DB1336B.

0010509-56.2018.6.02.8000 0542141v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Com base no Art. 111, Inciso VI, da Resolução TRE/AL nº

15.904/2018, de 09 de julho de 2018, APROVO o Termo de
Referência 0541979, elaborado pela unidade demandante, vinculada
a esta Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Isto posto, encaminhamos os autos a Vossa
Senhoria, solicitando o envio à Seção de Instrução de Contratações
(SEIC) para continuidade do feito.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/05/2019, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542169 e o código CRC 24C4AD73.

0010509-56.2018.6.02.8000 0542169v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 

 

Senhor Diretor,
 
Aprovo o Termo de Referência de evento 0541979,

considerando os aspectos previstos no art. 7º da Resolução TRE-AL
nº 15.787/2017,  e evoluo o feito à consideração superior de V. Sa, na
forma do que prescreve o art. 3º da Portaria Presidência nº 204/2019
(0539027), publicada no DEJEAL de 13/05/19, tendo em vista que a
aquisição pretendida não está prevista no Plano Anual das
Contratações Administrativas de 2019, embora seja possível o
remanejamento de recursos orçamentários do presente exercício
para arcar com a despesa em questão. 

Assim, se for da aquiescência de V. Sa., peço-lhe vênia
para sugerir a remessa do feito à COMAP para a instrução de que
trata o art. 8º da citada Resolução.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 20:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543049 e o código CRC 2891C7EE.

0010509-56.2018.6.02.8000 0543049v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0543049, firmado pelo Senhor Secretário de
Administração, e à luz do art. 7º da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017, determino o encaminhamento do feito à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para a competente instrução visando à
aquisição de projetor multimídia data show, de forma a atender às
demandas relacionadas aos eventos de capacitação deste Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 17/05/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543374 e o código CRC 7E66655C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0543374, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/05/2019, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543887 e o código CRC 9033AA19.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: PROJETOR MULTIMÍDIA R$3.820,90

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$4.187,04

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Comando de Operações Navais 
Comando-em-Chefe-da-Esquadra

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Projetor Full HD, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA - Projetor com mínima resolução: nativa Full Hd
1920 X 1080, 3000 Lumens e contraste 15.000: 1.

CatMat: 150675 - PROJETOR MULTIMÍDIA , PROJETOR MULTIMÍDIA NOME

Data: 17/01/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72018 / UASG:791000

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/02/2019 14:47

Homologação: 06/02/2019 14:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: UN

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.267.032/0001-04
* VENCEDOR *

BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$4.187,04

Marca: BenQ MH530FHD                                            
Fabricante:  BenQ MH530FHD                                            
Modelo :  BenQ MH530FHD 
Descrição:  Projetor com mínima resolução: nativa Full Hd 1920 X 1080, 3000 Lumens e contraste 15.000: 1.                                    

Endereço:
,

Pesquisa concluída no dia 20/05/2019 17:58:47  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: PROJETOR MULTIMÍDIA

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) PROJETOR MULTIMÍDIA 7 3 Unidades 3820,90 R$11.462,70

Valor Global: R$11.462,70

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

3 Unidades Projetor multimídia com as seguintes especificações mínimas: Luminosidade de 5.000 ANSI Lumens; Resolução nativa de
1024x768 (XGA); entradas RGB, SVHS, RCa, Component, Monitor Out, USB, Wired, Wireless. Função que permite ligar ou desligar
o projetor por um interruptor, não necessitando de controle remoto ou outro botão no painel de controle; Função de desligamento
instantâneo; Lâmpada com duração de 3.000 (três mil) horas ou mais; Maleta para transporte; Cabos necessários a ligação do
equipamento à rede de alimentação elétrica e ao microcomputador GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
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Preço (ComprasNet) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.774,25

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA

Objeto: O fornecimento de projetores multimídia, telas de projeção e acessórios para o
Poder Judiciário de Santa Catarina, com garantia e assistência técnica de 12
(doze) meses, por meio do Sistema de Registro de Preços..

Descrição: PROJETOR IMAGEM - PROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM
MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM
110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Data: 12/04/2019 13:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:925045

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/04/2019 16:38

Homologação: 08/05/2019 16:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: UNIDADE

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.234.519/0001-86
* VENCEDOR *

HAMILTON MOREIRA DE CARVALHO 97761044600 R$3.431,30

Marca: VIEWSONIC                                            
Fabricante:  VIEWSONIC                                            
Modelo :  3500 
Descrição:  PROJETOR MULTIMIDIA VIEWSONIC DLP 1080P 1920X1080 3500 LUMENS HDMI/MHL                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV SINFRONIO BROCHADO, 624 (31) 03389-3180 HAMILTON.CARVALHO07@GMAIL.COM

07.427.689/0001-84 LJFL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$3.945,71

Marca: Optoma                                            
Fabricante:  Optoma                                            
Modelo :  EH336 
Descrição:  3400 ansilumens, 2xHDMI (with MHL), VGA-in, composite, lâmpada de 240w, audio-in (3.5mm), audio-out (3.5mm), USB power, RS-232C lâmpada d
e 240w                                    

Endereço:
,

07.042.421/0001-24 INFOPLEM INFORMATICA LTDA - ME R$3.945,74

Marca: Acer                                            
Fabricante:  Acer                                            
Modelo :  H6521BD 
Descrição:  Projetor Acer H6521BD 3500 Lumens Full HD, WUXGA DLP, Branco Projetor Acer H6521BD, Resolução Full HD, Brilho de 3,500 lumens, Tecnologia 
Acer Bluelight Shield e LumiSense, Contraste 10,000:1 DynamicBlack. Sistema de Projeção DLP / Resolução Full HD 1080p / Nativo WUXGA (1,920 x 1,200) / Bri
lho 3,500 ANSI Lumens (Standard), 2,800 ANSI Lumens (ECO) / Formato da tela 16:10 (Native), 4:3/16:9 (Supported) / Contraste Dynamic Black 10,000:1 / Alca
nce 1.47~1.62 (63?@2m) / Lentes de Projeção F = 2.1~2.31, f = 15.59 mm ~ 17.14mm, Manual Zoom & Focus / Correção de trapézio +/-40° (Vertical, Manual &
 Auto) / Vida Útil da Lâmpada 3,500 Hours (Standard), 10,000 Hours (ECO), 12,000 Hours (ExtremeEco) / Nível de Ruído 31 dBA (Standard), 24 dBA (ECO) / Cone
ctores de Entrada: Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video (RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1 / Cone
ctores de Saída: DC Out (5V/2A, USB Type A) x 1 / Controles USB (Type A) x 1, share output port / Dimensões 313 x 240 x 110.7 mm, peso 2.8 Kg / EAN: 47138
83648356 / Branco                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
BA Salvador R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 (71) 03342-3024

Preço (ComprasNet) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.501,42

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
Hospital do Servidor Público Municipal

Objeto: Aquisição de Projetor Multimídia Portátil..

Descrição: PROJETOR IMAGEM - PROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM
MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM
110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Data: 12/04/2019 09:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1062019 / UASG:925102

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/04/2019 16:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
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Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.515.983/0001-06
* VENCEDOR *

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$3.450,52

Marca: epson                                            
Fabricante:  epson                                            
Modelo :  w39 
Descrição:  3000 lumens em Luz Colorida e 3000 lumens em luz branca; &#61623; Sistema de projeção com tecnologia 3LCD; &#61623; Peso máximo de 3 k
g; &#61623; Resolução nativa WXGA (1280x800); &#61623; Suportar a razão de aspecto de imagem padrão de 4:3 até o aspecto 16:10; &#61623; Possuir contr
aste mínimo de 10000:1 &#61623; Compatibilidade com os seguintes sinais de processamento de vídeo: NTSC, NTSC4.43, PAL, MPAL, N-PAL, PAL60, SECAM, p
adrões: 480i, 480p; 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p; &#61623; Permitir a relação de Zoom Ótico de no mínimo 1.2; &#61623; Deverá permitir a projeção de 33”
 e 320” (0.9 – 10,8m) respectivamente; &#61623; Deverá permitir o ajuste do efeito trapézio – vertical e horizontal +/- 30 graus; &#61623; Deverá possuir a seg
uinte conectividade padrão de entrada: Video Composto: RCA (amarelo) x 1, Video: Mini DIN x 1, Video Componente: D-sub 15 pin x 1, Áudio: RCA (branco-verm
elho) x 1, RCA x 2, USB tipo A x 1, USB tipo B x 1, módulo wireless integrado, HDMI, Áudio: estéreo ini Jack x 2, serial RS-232-C (D-sub9pin), RJ-45x1; &#61623; A
 seguinte conectividade padrão de saída: Saída de vídeo: D-sub 15 pin x 1 para conexão com monitor, Áudio: mini Jack x 1, Alto falante integrado com potencia 
mínima de 2 – 5 W; &#61623; O equipamento deverá ter método de projeção: frontal, retroprojeção e pendurado no teto; &#61623; Durabilidade de lâmpada: m
ínima de 5000 horas no modo normal ou alto brilho e estendida a 10000 horas no modo econômico ou alto brilho; &#61623; O nível de ruído: no máximo 37/3
0 dB (normal/econômico); &#61623; Potencia máxima da lâmpada: 200 W; &#61623; Tensão da fonte de alimentação bivolt: 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
; &#61623; Acessórios obrigatórios: Bolsa para transporte, controle remoto com bateria, cabo de força, cabo VGA (D-sub 15 pinos), cabo USB, manual do usuário
, certificado de garantia, CD com software;                                    

Endereço: Telefone:
AV DOS MANANCIAIS, 1766 (21) 03412-9772

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA R$3.453,75

Marca: PROJETOR MULTIMIDIA                                            
Fabricante:  PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLITE W39 3500 LUMEN                                            
Modelo :  PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLITE W39 3500 LUMEN 
Descrição:  PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWERLITE W39 3500 LUMENS WXGA                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R ALCINO GUANABARA, 1570 (41) 3018-9563 financeiro01@inovamax.com.br

08.563.964/0001-50 AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$3.599,99

Marca: EPSON MW550                                            
Fabricante:  EPSON MW550                                            
Modelo :  EPSON MW550 
Descrição:  PROJETOR IMAGEM - PROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 110/2
20 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Volta Redonda R ANA SILVEIRA AMORIM, 100 (24) 3346-2139 francarcontab@uol.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento para realização de pesquisa/cotação de preços , com
vistas à aquisição de 03(três) Projetores Multimídia Data Show para
atendimento das necessidades da CODES / Capacitação dos servidores, na
forma do Termo de Referência (0541979).
 
Foi realizada pesquisa  no Banco de Preços, conforme relatório (0544614), bem
como verificado em sítios eletrônicos de empresas que comercializam o mesmo
produto, assim resultando no valor médio unitário de R$ 3.820,90 (três mil,
oitocentos e vinte reais e noventa centavos), totalizando o valor de R$
11.462,70 (Onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)
para a aquisição das 03 (três) unidades requeridas.
 
Assim sendo, sugerimos que a aquisição seja realizada por dispensa de
licitação, por meio de cotação eletrônica, com base no art. 24, inciso II, da Lei
nº 8.666/93 c/c Portaria MPOG nº 306 de 13 de dezembro de 2001, observando-
se, no decorrer do exercício, o limite estabelecido para as contratações da
mesma natureza, caso haja, conforme Decreto nº 9.412/2018.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/05/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544616 e o código CRC 3ABBE4E5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0544616, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/05/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545306 e o código CRC 10188F29.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
 
À COFIN/SGO para juntada da reserva de crédito

necessária.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545895 e o código CRC 20F83ECA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
  23/05/19  15:20                                      USUARIO : QUINTELA       
  DATA EMISSAO    : 23Mai19                            NUMERO  : 2019PE000222   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA:CODES - RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 03(TRêS)PROJETORES
MULTIMíDIA.
  SEI. 10509-56.2018                                                            
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 449052        AREA INFORM               11.462,70
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   23Mai19   15:12
                                
                                                                               .

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 23/05/2019, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546349 e o código CRC 1EBE18F6.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019PE000222

Observação:

Efetuado reserva conforme determinado pelo Senhor Secretário
de Administração (0545895). Pendente identificação da fonte de recursos que
será utilizada para o "remanejamento de recursos orçamentários do presente
exercício para arcar com a despesa em questão" (0543049), uma vez que,
conforme assevera o Secretário da STI (0516147), não há previsão
orçamentária para a aquisição pretendida.  

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 24/05/2019, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546351 e o código CRC 59C1A3E8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
Fizemos reserva de crédito conforme indicado pela

SAD no despacho doc. 0545895. Contudo, vide observação na
conformidade doc. 0546351.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES, Chefe
de Seção Substituto, em 24/05/2019, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546686 e o código CRC C695FB0E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.
À GSAD,
Em atendimento despacho GSAD (0545895),

encaminho a respectiva reserva de crédito (0546349) ao
tempo em que solicitamos manifestação acerca do apontado
no despacho SGO (0546351) e (0546686).

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/05/2019, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546850 e o código CRC F2E0F302.

0010509-56.2018.6.02.8000 0546850v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.
À COFIN
 
Em resposta à indagação da SGO, solicito que o

valor da reserva de crédito (0546349) seja abatido dos
créditos destinados à aquisição de móveis para o presente
exercício (vide planilha de evento 0544133).

Após, remeter o feito à análise de conformidade, a
cargo da AJ-DG, por se tratar de hipótese de contratação
direta, na forma indicada no Despacho SEIC 0544616.

Em paralelo, seguem os autos à COMAP, para
ciência do presente despacho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2019, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547051 e o código CRC 2D19923C.

0010509-56.2018.6.02.8000 0547051v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2019.
À SGO,
Para ciência da manifestação GSAD (0547051) e

demais providências.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/05/2019, às 19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547071 e o código CRC 99EFB7E6.

0010509-56.2018.6.02.8000 0547071v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria

(0547051), encaminhando os autos para análise da
regularidade da contratação direta, verificamos que há
sugestão de aquisição dos bens mediante cotação
eletrônica, conforme se vê do Despacho SEIC 0544616. 

Assim, sugerimos a devolução dos autos àquela
unidade para conclusão da instrução, sem a qual o
pronunciamento desta Assessoria resta prejudicado.

Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 04/06/2019, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/06/2019, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551057 e o código CRC 46AB3E0B.
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.
Reporto-me ao Despacho AJ-DG 0551057 para

remeter os autos à SEIC, no sentido de dar sequência à
instrução, inclusive, se for o caso, a abertura da cotação
eletrônica  indicada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 21:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552247 e o código CRC 80A729D9.

0010509-56.2018.6.02.8000 0552247v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.
À SRACF
Senhora Chefe,
 
Estamos em andamento com a cotação eletrônica nº 04-2019, para aquisição
de 03 (três) projetores multimídia, conforme realizado pesquisa de preços e
depois devidamente autorizado pela Administração.
 
Ocorre que recebemos, há pouco, pedido de esclarecimento de um
participante no que concerne à especificação - resolução nativa,
evento 0559272.
 
Solicitamos desta Unidade apoio para sanar o referido questionamento.
 
Respeitosamente.
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 26/06/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559273 e o código CRC F46103B7.

0010509-56.2018.6.02.8000 0559273v1
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INFORMAÇÃO Nº 3848 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,

Em resposta ao questionamento (0559272) levantado por um
participante da cotação eletrônica nº 04-2019 , informamos que o
subitem 2.5.1. do Anexo I do Termo de Referência (0541979),
referente à resolução nativa dos projetores a serem adquiridos,
apresenta dados conflitantes.
Dessa forma, Onde se lê: “WXGA (1920 x 1080 pixels ) ou superior.”
Leia-se: “WXGA ( 1280 x 800 pixels ) ou superior.”
Dado o exposto, encaminhamos o Termo de Referência com a devida
correção, para análise das unidades competentes deste Tribunal,
bem como para a adoção das providências necessárias à
continuidade dos feitos.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 26/06/2019, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559463 e o código CRC CF4239EE.

0010509-56.2018.6.02.8000 0559463v4
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de “projetor multimídia Data Show”
 
2. JUSTIFICATIVA
Atender às demandas relacionadas aos eventos de capacitação deste
Tribunal, propiciando as condições necessárias para a realização dos
referidos eventos.
 
3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES
As constantes no ANEXO I deste Termo.
 
4. DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA
Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL,
situado na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D,
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta
Capital, a ser indicado pela Administração deste Órgão, em horário
de expediente normal do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Serviço, devidamente acompanhado da respectiva Nota
Fiscal, constando as especificações e marca do mesmo.
 
5. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
I. O equipamento será recebido pela Seção de Almoxarifado e Seção
de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF do
Tribunal, da seguinte forma:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade
do mesmo com as especificações consignadas na proposta de preço;
b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea anterior
e consequente aceitação.
II. A Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional -
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SRACF procederá à verificação do atendimento das especificações,
atestando, por fim, a respectiva nota fiscal.
 
6. DA RECUSA
I. O equipamento que estiver em desacordo com as especificações do
Termo de Referência terá seu recebimento recusado, devendo o
fornecedor, dentro do prazo de 15 dias, substituir o produto,
sujeitando-se à multa de 1% (um por cento) do valor do equipamento,
por dia extrapolado de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).
Após o 10º (décimo) dia de atraso, será considerado inexecução
parcial do contrato.
II. Para atendimento do item 1 do objeto deste Termo, não serão
aceitos miniprojetores .
 
7. DO FRETE
As despesas de frete deverão estar inclusas no preço proposto e, em
hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão da nota
fiscal/fatura.

8. DA GARANTIA
O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no mínimo, 03
(três) anos para todos os equipamentos.
 
9. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O produto referente ao item I (projetor multimídia Data Show), a ser
adquirido, deverá contar com assistência técnica autorizada na
cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites
oficiais e/ou por encaminhamento de documentação do licitante
vencedor, caso solicitado pelo Pregoeiro.
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I. Entregar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento da Nota de Empenho, o objeto constante do presente
Termo de Referência, no endereço constante do item IV,
devidamente embalado e protegido contra danos de transporte e
manuseio, sem ônus de frete para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando as
especificações e marca do material;
II. Entregar o equipamento com o respectivo Manual de Instrução,
contendo Termo de Garantia;
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III. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, o equipamento licitado que vier a apresentar defeitos durante
seu uso normal, observado o prazo de garantia;
IV. Substituir, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o equipamento
se não aceito pela Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional - SRACF, por defeito ou por não atender às especificações
deste Termo de Referência;
V. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE;
VI. Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
VII. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em
qualquer fase da contratação.
 
11. PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF.
 
12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A satisfatória execução do objeto contratado será atestada pela
Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF,
quando então se terá por adimplindo o contrato.
 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
 
I. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
II. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10%
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do
contrato;
III. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
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contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
IV. Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;
V. Expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
VI. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente,
o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do
cumprimento das obrigações contratuais;
VII. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;
VIII. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
IX. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.

 

ANEXO I

 
1. Produto:
1.1. Projetor multimídia data show.

2. Especificações:
2.1. Modo de Projeção:
2.1.1. Frontal e Frontal/Teto
2.2. Luminosidade:
2.2.1. Mínimo de 3.500 ANSI lumens em cores.
2.2.2. Mínimo de 3.500 ANSI lumens em branco.
2.3. Taxa de Contraste estático:
2.3.1. No mínimo 2.000:1.
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2.4. Taxa de Contraste dinâmico:
2.4.1. No mínimo 10.000:1.
2.5. Resolução nativa:
2.5.1. WXGA ( 1280 x 800 pixels) ou superior.
2.6. Resolução compatível:
2.6.1. Pelo menos: VGA(640x480 e 720x480), SVGA (800x600), XGA
(1024x768).
2.7. Formato de tela (relação de aspecto):
2.7.1. Nativa de 16:10
2.7.2. Compatível com 4:3, no mínimo.
2.8. Conexões:
2.8.1. VGA (D-SUB 15) e HDMI; no mínimo.
2.9. Correção trapezoidal:
2.9.1. Horizontal: - 30º + 30º; no mínimo.
2.9.2. Vertical: -30º + 30º; no mínimo.
2.10. Voltagem:
2.10.1. Bivolt (100 V ~ 240 V).
2.11. Vida útil da fonte luminosa:
2.11.1. Valor mínimo de 3.000 horas.
2.12. Manual de instruções:
2.12.1. Obrigatoriamente na língua portuguesa.
2.13. Acessórios inclusos:
2.13.1. Bolsa de transporte.
2.13.2. Controle remoto.
2.13.3. Cabo de alimentação de energia elétrica padrão Brasil
(norma ABNT NBR 14136).
2.13.4. Cabo VGA (D-SUB 15).
2.13.5. Cabo HDMI, com pelo menos 2,00 m (dois metros).
 
3. Quantidade:
3.1. Serão adquiridas 03 (três) unidades.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 26/06/2019, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559464 e o código CRC 0B1E2996.

0010509-56.2018.6.02.8000 0559464v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3858 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1-Tratam os autos da aquisição de 03 (três) projetores multimídia, cuja
pesquisa de preços foi realizada de acordo termo de referência (0541979) e
despacho SEIC 0544616. 
 
2- Após a reserva de crédito (0546349) foi autorizada a abertura de cotação
eletrônica, conforme despacho GSAD (0552247) e demonstrativo de inclusão,
cotação eletrônica Nº 04-2019 (0558586), com início em 26/06/2019 às 8:00 h e
encerramento no dia 28/06/2019 às 17:59 h.
 
3- Na tarde de ontem, recebemos um pedido de esclarecimento de uma
empresa participante, ao qual relatava uma inconsistência no subitem
2.5.1 (resolução nativa) do termo de referência, onde a descrição em pixels
não correspondia à resolução requerida, evento 0559272.
 
4- Encaminhamos o apontamento à unidade requisitante para análise,
despacho SEIC (0559273). Em resposta, a SRACF  informa "que o subitem
2.5.1. do Anexo I do Termo de Referência (0541979), referente à resolução
nativa dos projetores a serem adquiridos, apresenta dados conflitantes. Dessa
forma, Onde se lê: “WXGA (1920 x 1080 pixels ) ou superior.” Leia-se: “WXGA (
1280 x 800 pixels ) ou superior.   Dado o exposto, encaminhamos o Termo de
Referência com a devida correção, para análise das unidades competentes
deste Tribunal, bem como para a adoção das providências necessárias à
continuidade dos feitos".
 
5- Diante das questões suscitadas pela unidade demandante e com a juntada
de novo termo de referência (0559464), encaminhamos os autos para
deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/06/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

  

Informação 3858 (0559699)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 95



Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/06/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559699 e o código CRC B42F451C.

0010509-56.2018.6.02.8000 0559699v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
Encaminho à senhora Secretária da SGP, para

ciência, a Informação SRACF/CODES 0559463.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 27/06/2019, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559750 e o código CRC 00940601.

0010509-56.2018.6.02.8000 0559750v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
Faço-me ciente da informação 3858 0559699, ao passo

que remeto os autos à CODES/SRACF para dar continuidade ao feito.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 01/07/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559771 e o código CRC A1FBFB88.

0010509-56.2018.6.02.8000 0559771v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
À SAD,
Senhor Secretário,
em virtude da inconscistência constante no Termo

de Referência, mais especificamente no subitem 2.5.1,
inclusive tendo a unidade requisitante apresentado novo
Termo de Referência  (SEI 0559464) corrigindo o equívoco,
encaminho os autos sugerindo a autorização do cancelamento
do item e demais providências cabíveis.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 27/06/2019, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560003 e o código CRC 167878CF.
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
Tendo em vista o apontamento constante da

Informação 3858 (0559699), solicito à SRACF que
complemente o item 2 do termo de Referência mediante a
inserção de ponto relativo à eleição das especficações
técnicas do equipamento constantes do anexo ao TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560494 e o código CRC 308CBBAD.

0010509-56.2018.6.02.8000 0560494v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3900 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Sr Secretário,

A SRACF entende que as especificações constantes no termo de referência atingem
uma grande faixa de modelos e fabricantes existentes no mercado, não necessitando
de um novo ajuste.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 01/07/2019, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560817 e o código CRC 49C08DEC.
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
Superada a questão suscitada em nosso

Despacho 0560494, com os esclarecimentos da Informação
3900 (0560817), devolvo os autos à COMAP, para promoção
dos ajustes necessários, no sentido de dar sequência à
cotação eletrônica considerando o termo de referência
ajustado (0559464).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2019, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560963 e o código CRC BB1B975C.
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
À SAD,
informando que como foi finalizado o prazo da

cotação eletrônica na última sexta-feira, a providência relativa
ao cancelamento  deverá ser tomado na esfera da
homologação, para posterior iniciação de nova cotação
eletrônica com novo termo de referência que corrigiu o erro.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 01/07/2019, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561158 e o código CRC 05A07933.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 4/2019
Objeto: Aquisição de 03 (três) projetores multimídia Data Show. OBS.:IMPRESCINDÍVEL que seja
indicada a marca e o modelo do aparelho nas propostas, sob pena de desclassificação. DÚVIDAS -
seic@tre-al.jus.br Telefone: (82) 2122-7711/7712
Data/horário abertura da Sessão Pública: 26/06/2019 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 28/06/2019 - 17:59h
Observações Gerais: 1.Produto: Projetor multimídia data show. 2. Especificações: Modo de Projeção:
Frontal e Frontal/Teto ; Luminosidade: Mínimo de 3.500 ANSI lúmens em cores; Mínimo de 3.500 ANSI
lúmens em branco; Taxa de Contraste estático: No mínimo 2.000:1; Taxa de Contraste dinâmico: No
mínimo 10.000:1; Resolução nativa: WXGA ( 1920x 1080 pixels) ou superior; Resolução compatível:
Pelo menos: VGA(640x480 e 720x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768); Formato de tela (relação de
aspecto): Nativa de 16:10; Compatível com 4:3 e 16:9; Conexões: VGA (D-SUB 15) e HDMI; no
mínimo; Correção trapezoidal: Horizontal: - 30º + 30º; no mínimo; Vertical: -30º + 30º; no mínimo;
Voltagem: Bivolt (100 V ~ 240 V); Vida útil da fonte luminosa: Valor mínimo de 3.000 horas; Manual de
instruções: Obrigatoriamente na língua portuguesa. Acessórios inclusos: Bolsa de transporte; Controle
remoto; Cabo de alimentação de energia elétrica padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136); Cabo VGA
(D-SUB 15); Cabo HDMI, com pelo menos 2,00 m (dois metros). As despesas de frete são inclusas no
preço proposto e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão da nota
fiscal/fatura. DA GARANTIA: O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no mínimo, 03 (três)
anos para todos os equipamentos. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O produto deverá contar com assistência
técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por
encaminhamento de documentação. DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA: Os
equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo
(Via Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser
indicado pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal do Tribunal, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Serviço, devidamente acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e marca
do mesmo. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL I. O equipamento será recebido pela Seção de
Almoxarifado e Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF do Tribunal, da
seguinte forma: a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com
as especificações consignadas na proposta de preço; b) definitivamente, após a conferência de que trata
a alínea anterior e consequente aceitação. II. A Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional - SRACF procederá à verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a
respectiva nota fiscal. 

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA
Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240, FREQÜÊNCIA 50 A 60,
QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04
PINOS RCA, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHõES
DE CORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXãO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN
MIRROR/SHARING, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO
FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor de referência: R$ 11.462,70
Valor do menor lance: R$ 5.797,13
Situação:Pendente de Adjudicação
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 30
Endereço entrega do produto:Avenida Menino Marcelo (Via Expressa) nº 7200-D - Serraria - Maceió
- AL
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Histórico
 

Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor (R$) Data/Horário Marca
MP IMPORTACAO, EXPORTACAO,
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

26.962.292/0001-
37

19.500,00 26/06/2019
08:22:52

Full HD U42
Epson

NOVALAMP COMERCIAL LTDA 03.643.507/0001-
51

18.000,00 26/06/2019
08:32:50

EPSON U42
1920x1200

EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29.288.355/0001-
00

17.550,00 26/06/2019
09:23:27

Epson
V11H846120

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 07.055.987/0001-
90

16.500,00 26/06/2019
09:24:14

EPSON U42

QUIMERA INFORMATICA LTDA. 26.221.871/0001-
29

7.710,00 26/06/2019
09:26:24

acer

MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS EIRELI

30.223.033/0001-
61

60.000,00 26/06/2019
09:38:11

DVS(Z)

D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS
LTDA

08.257.348/0001-
70

7.500,00 26/06/2019
09:42:45

Tomate MPR-
2003

ANDREIA PEREIRA LEMOS 02604294907 22.465.576/0001-
67

21.000,00 26/06/2019
10:02:08

PowerLite
Full HDU42

LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES 28.038.169/0001-
50

30.000,00 26/06/2019
12:02:25

OPTOMA

TJC IMPORTADORA LTDA 26.692.484/0001-
70

18.000,00 26/06/2019
14:35:16

Epson U42
WUXGA

BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
05800593167

32.442.765/0001-
78

15.000,00 26/06/2019
15:03:05

Epson u42

LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA 10.733.208/0001-
73

6.600,00 26/06/2019
15:15:59

Acer

GUSTAVO TRINDADE SANTOS
86058320291

31.311.135/0001-
00

17.400,00 26/06/2019
16:24:10

EPSON

GERALDO C GUITTI 28.360.435/0001-
66

12.000,00 26/06/2019
17:38:07

EPSON

D & D TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

18.737.110/0001-
04

16.500,00 26/06/2019
22:16:45

Benq MS550

ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE
TECNOLOGIA EM REDE L

31.837.899/0001-
25

24.000,00 27/06/2019
08:09:53

Projetor
Epson u42

DONE FLEX SOLUCOES INOVADORAS EM
INFORMATICA LTDA

31.462.753/0001-
42

9.000,00 27/06/2019
08:37:56

Projetor Acer

ELIZANE DA ROSA 04.650.746/0001-
00

9.300,00 27/06/2019
08:42:01

BENQ/MS
550

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA 11.142.525/0001-
88

9.000,00 27/06/2019
09:11:48

BENQ
MS550

MARE LOJA DE VARIEDADES LTDA 24.681.527/0001-
97

15.000,00 27/06/2019
09:21:08

Sony

MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI 16.973.809/0001-
30

15.000,00 27/06/2019
09:46:53

epson/acer

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E SER

30.508.137/0001-
12

15.000,00 27/06/2019
10:12:21

projetor

C2R GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 31.126.068/0001-
45

30.000,00 27/06/2019
11:01:25

Acer
H6521BD

SERVARIS GERENCIAMENTO EMPRESARIAL
EIRELI

29.917.413/0001-
17

12.000,00 27/06/2019
11:53:14

epson

ELLEN PASSOS MONTEIRO DA SILVA
66503370210

29.985.277/0001-
00

9.000,00 27/06/2019
16:16:30

similar

R2T TECNOLOGIA LTDA 26.305.083/0001-
10

7.500,00 27/06/2019
16:35:11

acer

ATOS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 33.469.084/0001-
66

17.400,00 27/06/2019
17:11:01

Projetor
Epson U42

VILLARD COMERCIAL EIRELI 03.411.895/0001-
45

15.000,00 27/06/2019
23:31:09

Epson

S MARTTINS COMERCIO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

28.506.484/0001-
64

7.740,00 28/06/2019
00:52:24

Acer X1123H

DMLS COMERCIO E SERVICOS
TECNOLOGICOS E SOLARES EIRELI

32.874.135/0001-
72

10.500,00 28/06/2019
02:46:45

EPSON W39

MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA

12.467.682/0001-
26

15.000,00 28/06/2019
09:33:17

Epson

TECH MAIS IMPORTACAO LTDA 16.103.634/0001-
00

18.360,00 28/06/2019
10:09:21

Epson

W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E
SERVICOS

12.139.758/0001-
94

16.500,00 28/06/2019
10:24:03

EPSON |
POWERLITE

X3
FR MEDEIROS COMERCIO INDUSTRIA E
SERVICOS EIRELI

31.422.703/0001-
31

3.000.000,00 28/06/2019
11:11:10

conforme
edital

DIEGO FERREIRA DA FONSECA
11802714677

19.892.558/0001-
57

30.000,00 28/06/2019
11:35:43

similar
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ADELMO BERTOLINO MARQUES
04421470155

31.267.938/0001-
04

30.000,00 28/06/2019
12:28:30

compatível

DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA 20.208.627/0001-
40

18.000,00 28/06/2019
13:45:51

ACER/EPSON

V P SILVA BRINQUEDOS 18.448.863/0001-
91

15.000,00 28/06/2019
14:23:28

epson x39

IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS
EIRELI

12.710.145/0001-
65

15.000,00 28/06/2019
14:36:15

EPSON S41

MARIA LUCIA CONCEICAO DA COSTA
78612438772

23.534.848/0001-
04

18.000,00 28/06/2019
15:36:00

projetor

WILLIANS DIAS SANTOS PEIXOTO
01832996123

26.059.526/0001-
30

17.997,00 28/06/2019
15:48:53

Epson
PowerLite

u42
ROGERIO LAUX 52762815053 30.169.962/0001-

30
11.460,00 28/06/2019

15:59:08
EPSON

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA

08.228.010/0004-
33

10.474,77 28/06/2019
16:58:54

EPSON

D P DE ALBUQUERQUE COMERCIO
VAREJISTA

29.072.754/0001-
39

30.000,00 28/06/2019
17:02:35

BENQ

SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25.235.133/0001-
78

11.700,00 28/06/2019
17:10:00

Projetor

RAFAEL DA SILVA GABRIEL 30.366.407/0001-
06

30.000,00 28/06/2019
17:19:05

PROJETOR
MULTIMÍDIA

THYAGO SOUZA 17.065.891/0001-
67

6.381,00 28/06/2019
17:23:53

Acer
Mrjpq1100j

X112
NOVA MARCA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

02.016.126/0001-
80

7.920,00 28/06/2019
17:36:00

EPSON XGA
X39

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA
LTDA

10.761.735/0001-
91

11.462,70 28/06/2019
17:39:35

benq mx550

EDVANIA FERNANDES CORDEIRO
08276156630

33.031.792/0001-
10

9.993,00 28/06/2019
17:44:51

Epson

R.G. GRIPA 33.445.405/0001-
92

15.000,00 28/06/2019
17:50:59

Epson

S.M GUIMARAES 26.889.274/0001-
77

30.000,00 28/06/2019
18:01:08

Acer X1223h

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

5.797,13 08.257.348/0001-70 28/06/2019 18:04:09
5.800,00 10.733.208/0001-73 28/06/2019 18:04:05
5.990,00 20.208.627/0001-40 28/06/2019 18:03:55
6.364,00 12.710.145/0001-65 28/06/2019 18:05:16
6.370,00 17.065.891/0001-67 28/06/2019 17:32:50

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para este item.

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para esta Cotação.

 Despacho de Adjudicação

  Existem itens pendentes de adjudicação nesta Cotação Eletrônica. 
 

 Despacho de Homologação

  Existem itens pendentes de homologação nesta Cotação Eletrônica. 
 
 
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 28/06/2019, às 18h06,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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Esta Cotação está com um ou mais itens apenas encerrados. Os itens devem estar
adjudicados ou cancelados para que possam ser homologados.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
Em atenção ao Despacho COMAP 0561158,

esclareço não ser possível, neste momento, homologar o
resultado da Cotação Eletrônica 4/2019.

Segue mensagem do sistema Comprasnet: 

Homologar Itens da Cotação Eletrônica

 
Dessa forma, como havia opção de cancelamento de

toda cotação, assim procedemos com base nas informações
prestadas por essa Unidade (vide Relatório de evento
0561187). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2019, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561185 e o código CRC 36DFF452.

0010509-56.2018.6.02.8000 0561185v1

  

Despacho GSAD 0561185         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 107



01/07/2019 ComprasNet

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/3

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 4/2019
Objeto: Aquisição de 03 (três) projetores multimídia Data Show. OBS.:IMPRESCINDÍVEL que seja
indicada a marca e o modelo do aparelho nas propostas, sob pena de desclassificação. DÚVIDAS -
seic@tre-al.jus.br Telefone: (82) 2122-7711/7712
Data/horário abertura da Sessão Pública: 26/06/2019 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 28/06/2019 - 17:59h
Observações Gerais: 1.Produto: Projetor multimídia data show. 2. Especificações: Modo de Projeção:
Frontal e Frontal/Teto ; Luminosidade: Mínimo de 3.500 ANSI lúmens em cores; Mínimo de 3.500 ANSI
lúmens em branco; Taxa de Contraste estático: No mínimo 2.000:1; Taxa de Contraste dinâmico: No
mínimo 10.000:1; Resolução nativa: WXGA ( 1920x 1080 pixels) ou superior; Resolução compatível:
Pelo menos: VGA(640x480 e 720x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768); Formato de tela (relação de
aspecto): Nativa de 16:10; Compatível com 4:3 e 16:9; Conexões: VGA (D-SUB 15) e HDMI; no
mínimo; Correção trapezoidal: Horizontal: - 30º + 30º; no mínimo; Vertical: -30º + 30º; no mínimo;
Voltagem: Bivolt (100 V ~ 240 V); Vida útil da fonte luminosa: Valor mínimo de 3.000 horas; Manual de
instruções: Obrigatoriamente na língua portuguesa. Acessórios inclusos: Bolsa de transporte; Controle
remoto; Cabo de alimentação de energia elétrica padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136); Cabo VGA
(D-SUB 15); Cabo HDMI, com pelo menos 2,00 m (dois metros). As despesas de frete são inclusas no
preço proposto e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão da nota
fiscal/fatura. DA GARANTIA: O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no mínimo, 03 (três)
anos para todos os equipamentos. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O produto deverá contar com assistência
técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovado através de sites oficiais e/ou por
encaminhamento de documentação. DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA: Os
equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo
(Via Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser
indicado pela Administração deste Órgão, em horário de expediente normal do Tribunal, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem
de Serviço, devidamente acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e marca
do mesmo. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL I. O equipamento será recebido pela Seção de
Almoxarifado e Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF do Tribunal, da
seguinte forma: a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com
as especificações consignadas na proposta de preço; b) definitivamente, após a conferência de que trata
a alínea anterior e consequente aceitação. II. A Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional - SRACF procederá à verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a
respectiva nota fiscal. 

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA
Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240, FREQÜÊNCIA 50 A 60,
QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04
PINOS RCA, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHõES
DE CORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXãO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN
MIRROR/SHARING, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO
FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor de referência: R$ 11.462,70
Valor do menor lance: R$ 5.797,13
Situação:Pendente de Adjudicação
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 30
Endereço entrega do produto:Avenida Menino Marcelo (Via Expressa) nº 7200-D - Serraria - Maceió
- AL
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Histórico
 

Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor (R$) Data/Horário Marca
MP IMPORTACAO, EXPORTACAO,
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

26.962.292/0001-
37

19.500,00 26/06/2019
08:22:52

Full HD U42
Epson

NOVALAMP COMERCIAL LTDA 03.643.507/0001-
51

18.000,00 26/06/2019
08:32:50

EPSON U42
1920x1200

EGREGORA TECNOLOGIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29.288.355/0001-
00

17.550,00 26/06/2019
09:23:27

Epson
V11H846120

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 07.055.987/0001-
90

16.500,00 26/06/2019
09:24:14

EPSON U42

QUIMERA INFORMATICA LTDA. 26.221.871/0001-
29

7.710,00 26/06/2019
09:26:24

acer

MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS
TECNICOS EIRELI

30.223.033/0001-
61

60.000,00 26/06/2019
09:38:11

DVS(Z)

D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS
LTDA

08.257.348/0001-
70

7.500,00 26/06/2019
09:42:45

Tomate MPR-
2003

ANDREIA PEREIRA LEMOS 02604294907 22.465.576/0001-
67

21.000,00 26/06/2019
10:02:08

PowerLite
Full HDU42

LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES 28.038.169/0001-
50

30.000,00 26/06/2019
12:02:25

OPTOMA

TJC IMPORTADORA LTDA 26.692.484/0001-
70

18.000,00 26/06/2019
14:35:16

Epson U42
WUXGA

BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
05800593167

32.442.765/0001-
78

15.000,00 26/06/2019
15:03:05

Epson u42

LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA 10.733.208/0001-
73

6.600,00 26/06/2019
15:15:59

Acer

GUSTAVO TRINDADE SANTOS
86058320291

31.311.135/0001-
00

17.400,00 26/06/2019
16:24:10

EPSON

GERALDO C GUITTI 28.360.435/0001-
66

12.000,00 26/06/2019
17:38:07

EPSON

D & D TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

18.737.110/0001-
04

16.500,00 26/06/2019
22:16:45

Benq MS550

ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE
TECNOLOGIA EM REDE L

31.837.899/0001-
25

24.000,00 27/06/2019
08:09:53

Projetor
Epson u42

DONE FLEX SOLUCOES INOVADORAS EM
INFORMATICA LTDA

31.462.753/0001-
42

9.000,00 27/06/2019
08:37:56

Projetor Acer

ELIZANE DA ROSA 04.650.746/0001-
00

9.300,00 27/06/2019
08:42:01

BENQ/MS
550

CLEBER NASCIMENTO DA ROSA 11.142.525/0001-
88

9.000,00 27/06/2019
09:11:48

BENQ
MS550

MARE LOJA DE VARIEDADES LTDA 24.681.527/0001-
97

15.000,00 27/06/2019
09:21:08

Sony

MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI 16.973.809/0001-
30

15.000,00 27/06/2019
09:46:53

epson/acer

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E SER

30.508.137/0001-
12

15.000,00 27/06/2019
10:12:21

projetor

C2R GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 31.126.068/0001-
45

30.000,00 27/06/2019
11:01:25

Acer
H6521BD

SERVARIS GERENCIAMENTO EMPRESARIAL
EIRELI

29.917.413/0001-
17

12.000,00 27/06/2019
11:53:14

epson

ELLEN PASSOS MONTEIRO DA SILVA
66503370210

29.985.277/0001-
00

9.000,00 27/06/2019
16:16:30

similar

R2T TECNOLOGIA LTDA 26.305.083/0001-
10

7.500,00 27/06/2019
16:35:11

acer

ATOS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 33.469.084/0001-
66

17.400,00 27/06/2019
17:11:01

Projetor
Epson U42

VILLARD COMERCIAL EIRELI 03.411.895/0001-
45

15.000,00 27/06/2019
23:31:09

Epson

S MARTTINS COMERCIO E SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

28.506.484/0001-
64

7.740,00 28/06/2019
00:52:24

Acer X1123H

DMLS COMERCIO E SERVICOS
TECNOLOGICOS E SOLARES EIRELI

32.874.135/0001-
72

10.500,00 28/06/2019
02:46:45

EPSON W39

MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA

12.467.682/0001-
26

15.000,00 28/06/2019
09:33:17

Epson

TECH MAIS IMPORTACAO LTDA 16.103.634/0001-
00

18.360,00 28/06/2019
10:09:21

Epson

W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E
SERVICOS

12.139.758/0001-
94

16.500,00 28/06/2019
10:24:03

EPSON |
POWERLITE

X3
FR MEDEIROS COMERCIO INDUSTRIA E
SERVICOS EIRELI

31.422.703/0001-
31

3.000.000,00 28/06/2019
11:11:10

conforme
edital

DIEGO FERREIRA DA FONSECA
11802714677

19.892.558/0001-
57

30.000,00 28/06/2019
11:35:43

similar
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ADELMO BERTOLINO MARQUES
04421470155

31.267.938/0001-
04

30.000,00 28/06/2019
12:28:30

compatível

DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA 20.208.627/0001-
40

18.000,00 28/06/2019
13:45:51

ACER/EPSON

V P SILVA BRINQUEDOS 18.448.863/0001-
91

15.000,00 28/06/2019
14:23:28

epson x39

IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS
EIRELI

12.710.145/0001-
65

15.000,00 28/06/2019
14:36:15

EPSON S41

MARIA LUCIA CONCEICAO DA COSTA
78612438772

23.534.848/0001-
04

18.000,00 28/06/2019
15:36:00

projetor

WILLIANS DIAS SANTOS PEIXOTO
01832996123

26.059.526/0001-
30

17.997,00 28/06/2019
15:48:53

Epson
PowerLite

u42
ROGERIO LAUX 52762815053 30.169.962/0001-

30
11.460,00 28/06/2019

15:59:08
EPSON

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA

08.228.010/0004-
33

10.474,77 28/06/2019
16:58:54

EPSON

D P DE ALBUQUERQUE COMERCIO
VAREJISTA

29.072.754/0001-
39

30.000,00 28/06/2019
17:02:35

BENQ

SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25.235.133/0001-
78

11.700,00 28/06/2019
17:10:00

Projetor

RAFAEL DA SILVA GABRIEL 30.366.407/0001-
06

30.000,00 28/06/2019
17:19:05

PROJETOR
MULTIMÍDIA

THYAGO SOUZA 17.065.891/0001-
67

6.381,00 28/06/2019
17:23:53

Acer
Mrjpq1100j

X112
NOVA MARCA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

02.016.126/0001-
80

7.920,00 28/06/2019
17:36:00

EPSON XGA
X39

BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA
LTDA

10.761.735/0001-
91

11.462,70 28/06/2019
17:39:35

benq mx550

EDVANIA FERNANDES CORDEIRO
08276156630

33.031.792/0001-
10

9.993,00 28/06/2019
17:44:51

Epson

R.G. GRIPA 33.445.405/0001-
92

15.000,00 28/06/2019
17:50:59

Epson

S.M GUIMARAES 26.889.274/0001-
77

30.000,00 28/06/2019
18:01:08

Acer X1223h

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance

de cada fornecedor R$ CNPJ/CPF Data/Horário

5.797,13 08.257.348/0001-70 28/06/2019 18:04:09
5.800,00 10.733.208/0001-73 28/06/2019 18:04:05
5.990,00 20.208.627/0001-40 28/06/2019 18:03:55
6.364,00 12.710.145/0001-65 28/06/2019 18:05:16
6.370,00 17.065.891/0001-67 28/06/2019 17:32:50

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para este item.

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Cancelada por JOSE RICARDO ARAUJO E
SILVA.

Cancelar Cotação: De acordo com o
Despacho COMAP 0561158 e Informação
3848, da SEIC, ambos do Processo
Administrativo 0010509-
56.2018.6.02.8000.

01/07/2019
19:20:00

 Despacho de Adjudicação

  Esta Cotação Eletrônica foi cancelada integralmente. 
 

 Despacho de Homologação

  Esta Cotação Eletrônica foi cancelada integralmente. 
 
 
A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 28/06/2019, às 18h06,
aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2019.
À SEIC,
para verificar a necessidade de nova pesquisa de

preços em razão da alteração no Termo de Referência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 02/07/2019, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561427 e o código CRC 229451E3.

0010509-56.2018.6.02.8000 0561427v1
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Sacola Quantidade Preço

Projetor BenQ MW550 3600 Lumens 1280x800 - HDMI

Vendido e entregue por Magazine Luiza
Entrega em até 7 dias úteis ou 

3

Excluir

R$ 10.077,00

Frete para 57051-090

Alterar

Aristeu De Andrade - Farol - Maceio/AL

R$ 59,70

Total (3 itens) R$ 10.136,70 ou 
R$ 9.129,00 à vista
(Em até 24x de R$ 422,36
sem juros no Cartão Luiza)

Comprar mais produtos Continuar

 Atendimento  Compre pelo telefone (11) 3508-9900 ou chat online  Certificados e segurança

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

 

PagamentoEntregaIdentificaçãoSacola

Retire na loja com frete grátis
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https://www.magazineluiza.com.br/projetor-benq-mw550-3600-lumens-1280x800-hdmi/p/221265200/et/eapj/ 1/11

 Todos os departamentos  Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Meus pedidosCompre no tel: (11) 3508-9900Atendimento

Bem vindo :)
Entre ou cadastre-seprocure por código, nome, marca... 00

   TV e Vídeo  Projetor

  Avaliar produto

Vendido e entregue por

por R$ 3.023,10 à vista (10% de
desconto)

ou R$ 3.359,00 em 10x de R$ 335,90 sem juros

Mais formas de pagamento

 Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

57051-090 Alterar

Projetor BenQ MW550 3600 Lumens 1280x800 - HDMI
Código 221265200 |  Ver descrição completa |  Benq

+ 2

★★★★★

Retirar na loja Não disponível

Entrega padrão R$ 19,90

Aristeu De Andrade - Farol - Maceio/AL

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até 
7 dias úteis*

Produtos patrocinados

Qled q7fn tv 4k uhd 75" -
Samsung

de R$ 21.499,00 por

R$ 21.499,00  à vista

ou R$ 21.499,00
10x de R$2149.9sem juros

Smart TV 50" 4K UHD
Samsung

de R$ 4.127,39 por

R$ 4.127,39  à vista

ou R$ 4.127,40
10x de R$412.74sem juros

Smart TV QLED 55"
Samsung Q7FN UHD 4K

de R$ 5.199,00 por

R$ 5.199,00  à vista

ou R$ 5.199,00
10x de R$519.9sem juros

4K UHD Smart TV 4
Curva HDR Premium

de R$ 3.821,00 por

R$ 3.821,00  à v

ou R$ 3.821,00
10x de R$382.1sem juro
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https://api-ads.percycle.com/click/?hash=kG1xex2Pz7YFW7KcVMJ2tyLLsFc9JGmjoBUd6D6J%2FoJYOnbzyyyNeMVh47KfRepwxwmRo9p0yEZcD96j7fEajwRRyHunOFmXCuVKwxSrHK8WWAbJtqAD5ERfMNzQ1RRRC3acQAEFvRzgMSOrioGApGRm7GWUmHCyH0XEEgoBK%2BTJvdQGN4%2FGPmusEnj2vD46vOLcpHgH8fzgXFnq7ItMcSxwFKkrEhICAhW82sLkhv0KhBMYlH21LpK9YrzR5f1hRJXhGVXJujPBnOFL6rh8aLa%2FerWQeo5vIp8lF5ZQg6J%2BfGoR1XyHEISpKzMZGflQy2irfb32VZTf6F%2Bl3i7uNRYHa3th%2BVXsbDEi0iloAoTT%2FZhZyj8rw5YXYBNlRNiO9V9Vs6HpIhs7S7A8gKCL8FvT1RY8agxsXIierGVxZFVjyoiBu5uzLrAXsjWOF0LX0p%2BsSwx4wRi2K%2FD13UucWu%2Blkke%2BXqTwMO4%2FHLn2rdWRQ46Aa6XYiQqZxybQchoaLspd2MLMxzXCSApKyq2DRG96hOj%2Ft1M8oNSw1ispHoFmrkvDJpMMumE44flTR8Y6trJrbBacC8dy0vXrWBhdg0he12ljNNiQWEPpC5HwY1q1DYxnr7CVk86%2B%2FME5JB5vIafdo2QW2mcz6%2B0G%2FJ1SX%2FeWk7FjEuLk6s8u26k%2BlPFYhZgeL6T8yYqaLfvwTgUN7bTU5XRHdojJ8laxfashWCGe76Hu8EllAzAhKA%2BSA4Ju2xJvfDoQeMHpgSLyHzmz7jv%2BptfJiYGfjrTs7wyyxLtqP2Rpvcsi1cjEu5%2FLpRTCd7GPXFP5%2FNxSMlTOpYMKLxMwtzuhmFe5ZAfC2otIqzNqeiP9BqwK8Movb62Dvj%2BY6sOnOsyKTClv1E9K%2BNvG
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Voltar ao topo Descrição completa Avaliação dos clientes Formas de pagamento Magazine Você

Quem viu este produto, viu estes também

Projetor BenQ MS531
3300 Lumens - 800x60...

de R$ 2.199,00 por

R$ 1.610,91 à vista

ou R$ 1.789,90
10x de R$ 178,99 sem juros

Projetor Epson Powerlite
S41+ 3 LCD Svga...

por

R$ 2.099,00
10x de R$ 209,90 sem juros

Projetor BenQ MX550
3600 Lumens 1024x768...

por

R$ 2.483,10 à vista

ou R$ 2.759,00
10x de R$ 275,90 sem juros

Projetor Epson S41+
Powerlite SVGA HD

por

R$ 2.099,00
10x de R$ 209,90 sem ju

★★★★★★★★★★ (1)

Produtos mais buscados na semana

Smart TV 4K LED 50”
Samsung UN50RU7100

de R$ 3.199,00 por

R$ 2.499,90
10x de R$ 249,99 sem juros

Smart TV 4K LED 50”
Philco PTV50F60SN Wi...

de R$ 2.799,00 por

R$ 1.999,00
10x de R$ 199,90 sem juros

Smart TV LED 43” Philips
43PFG5813/78 Fu...

de R$ 1.799,00 por

R$ 1.499,00
10x de R$ 149,90 sem juros

Smart TV LED 32”
Samsung J4290 Wi-

de R$ 1.499,00 por

R$ 999,90
10x de R$ 99,99 sem jur

★★★★★★★★★ (279) ★★★★★★★★★ (284) ★★★★★★★★ (62)
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Informações do produto

Projetor BenQ MW550 3600 Lumens 1280x800 - HDMI

Feito sob medida para um desempenho simples e confiável, o projetor BenQ MW550 combina qualidade de imagem grande e brilhante,
operação intuitiva sem complicações e com economia de energia ambientalmente consciente e baixo custo. Possui duas entradas HDMI
para maior conectividade digital multiplataforma. Com 3.600 lúmens de alto brilho e resolução máxima de 1280x800 possibilita uma
confortável apresentação para promover discussões, colaboração e anotações em salas de reunião.
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Informações técnicas Marca BenQ
Referência MW550
Modelo MW550
Resolução WXGA
Lumens 3600
Resolução Nativa 1280x800
Conexões HDMI (x2)
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Tipo de projetor DLP

Luminosidade Duração aproximada da
lâmpada

Normal 5000 horas

Tecnologia Pronto para HDTV - 480i - 480p - 576i - 576p - 720p - 1080i - 1080p
Ajuste automático Vertical ± 40 graus

Imagem Tamanho da imagem 30" ~ 300"
Formato de exibição Proporção Nativa
Closed caption Sim
Contraste 20.000:1

Lente Zoom 1.1x?

Lâmpadas Tipo Lúmens

Vida útil
- Eco 10000 horas - SmartEco 10000 horas - Lampsave 15000
horas

Potência 200W

Frequência Horizontal 15 ~ 102kHz
Vertical 23 ~ 120kHz

Extras Áudio 2W
Sistema de cor 1,07 bilhão de cores
Nível de ruído - 33dBA Normal - 29dBA Eco

Controle Remoto Sim

Voltagem Bivolt

Consumo aproximado
de energia

270W

Cor Branco

Peso aproximado  Peso do produto 2,3kg

 Peso do produto com
embalagem

3,45kg

Dimensões do produto
  Largura 29,6cm

  Altura 12cm

  Profundidade 22,1cm

Dimensões do produto
com embalagem   Largura 34cm

  Altura 17cm

  Profundidade 41cm
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Garantia
Prazo

02 anos (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de
garantia especial concedida pelo fabricante).

SAC do fornecedor (E-
mail)

br.sac@benq.com

Itens inclusos - Projetor - Controle Remoto - 02 Baterias AAA - Cabo VGA -
Cartão de garantia - Cabo de energia

Lu explica: Projetor + Veja outros conteúdos


Projetor: conheça as vantagens
Saiba como esse aparelho pode ajudar no dia a
dia
+ Leia mais


Dicas de acessórios para a sua TV
Dá uma olhada nas dicas que eu tenho pra você!
+ Leia mais

Escrever uma avaliação

Avaliação dos clientes

Este produto ainda não foi avaliado. Seja o primeiro a avaliar, clique no botão ao lado.

 Cartão de crédito

R$ 3.023,10 à vista (10% de desconto)
2x R$ 1.679,50 sem juros
3x R$ 1.119,67 sem juros
4x R$ 839,75 sem juros
5x R$ 671,80 sem juros
6x R$ 559,83 sem juros
7x R$ 479,86 sem juros
8x R$ 419,88 sem juros
9x R$ 373,22 sem juros
10x R$ 335,90 sem juros
11x R$ 337,19 com juros
12x R$ 311,80 com juros

Cartões Luiza

R$ 3.023,10 à vista (10% de desconto)
2x R$ 1.679,50 sem juros
3x R$ 1.119,67 sem juros
4x R$ 839,75 sem juros
5x R$ 671,80 sem juros
6x R$ 559,83 sem juros
7x R$ 479,86 sem juros
8x R$ 419,88 sem juros
9x R$ 373,22 sem juros
10x R$ 335,90 sem juros
11x R$ 305,36 sem juros
12x R$ 279,92 sem juros

13x R$ 258,38 sem juros
14x R$ 239,93 sem juros
15x R$ 223,93 sem juros
16x R$ 209,94 sem juros
17x R$ 197,59 sem juros
18x R$ 186,61 sem juros
19x R$ 176,79 sem juros
20x R$ 167,95 sem juros
21x R$ 159,95 sem juros
22x R$ 152,68 sem juros
23x R$ 146,04 sem juros
24x R$ 139,96 sem juros

 Boleto bancário R$ 3.023,10 à vista (10% de desconto)

Paypal R$ 3.359,00

Formas de pagamento

Magazine você
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Formas de pagamento


certificados
e segurança

Você só tem a ganhar criando uma loja no Magazine Você.
Receba até 10% de comissão em dinheiro, diretamente em sua conta bancária, por cada produto vendido.

Veja como é fácil:

Crie sua loja em poucos
minutos  

Divulgue para toda a sua rede
de contatos  

Venda os produtos e ganhe
comissões

Criar minha loja

Já tem sua loja? Faça login

Confira sugestões baseadas na sua navegação

Projetor BenQ MS531
3300 Lumens - 800x60...

de R$ 2.199,00 por

R$ 1.610,91 à vista

ou R$ 1.789,90
10x de R$ 178,99 sem juros

Projetor Epson Powerlite
S41+ 3 LCD Svga...

por

R$ 2.099,00
10x de R$ 209,90 sem juros

Projetor BenQ MX550
3600 Lumens 1024x768...

por

R$ 2.483,10 à vista

ou R$ 2.759,00
10x de R$ 275,90 sem juros

Projetor Epson S41+
Powerlite SVGA HD

por

R$ 2.099,00
10x de R$ 209,90 sem ju

★★★★★★★★★★ (1)

você visitou Projetor BenQ MW550 3600 Lumens 1280x800 - HDMI
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áudio
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cama, mesa e banho
câmeras e drones
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comércio e indústria
eletrodomésticos
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ferramentas e jardim

games
informática
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mercado
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papelaria
pet shop
relógios e relojoaria
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas

departamentos marketplace
venda seus produtos

central de atendimento
atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços
recarga premiada
plano controle
televendas
lista de casamento
magazine luiza
empresas
consórcio luiza
cartão luiza
luizaseg
magazine você
clube da lu
quero de casamento
maga mais

parcerias
seja nosso parceiro

institucional
quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
pesquisas acadêmicas
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores
portal financeiro

São Paulo (capital) e grande São Paulo

(11) 3508-9900
segunda a sexta: 8h30 às 22h
sábado: 8h30 às 20h
domingo: 9h às 18h
(exceto feriados)

+ outras localidades

versão mobile

compre pelo telefone

acessibilidade

 receba ofertas com preços exclusivos  + política de privacidade

digite o seu nome digite o seu e-mail ENVIAR

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o
término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - CEP:13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27 

Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br/formulariocontato – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados
Endereço para correspondência: Rua do Comércio, 1924 - Centro - CEP:14400-660 - Franca/SP
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Carrinho Pagamento Confirmação

Meu Carrinho

Projetor multimídia Powerlite W42+ Epson CX 1 UN

Remover3 



Unitário: R$ 3.899,00
à vista R$10.527,30

R$ 11.697,00

Digite o CEP do endereço para calcular o valor do frete:

57051 - 090 OK

 Continuar Comprando  Limpar Carrinho

Certificados e Segurança

Certisign  Norton  Reclame Aqui  eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho

de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - CNPJ: 43.283.811/0023-65 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000

Resumo do Pedido

Subtotal R$11.697,00
Frete Entrega em até 8 dias úteis:

R$ 113,55

Total R$11.810,55

 Finalizar Compra

 2 3
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Apresentação

   Apresentação  Projetor Multimídia  Projetor Multimídia

Veja mais : Epson Veja Similares

FRETE GRÁTIS Grande SP e RJ

Projetor multimídia Powerlite W42+ Epson CX 1 UN
Código: 608697  (0 avaliação)

 Economize R$389,90

R$3.509,10 à vista
10x de R$389,90 iguais ver parcelas

Acréscimo de 1,96%a.m. e 26,27% a.a.

Total a prazo: R$ 3.899,00

Quantidade:

3 


 Comprar

Item disponível
em lojas físicas.

Escolher Loja

 Descrição 

Características do Produto 

Com o wi-fi incorporado e a aplicação Epson iProjection, você pode projetar diretamente do seu dispositivo móvel: basta projetar o QR code
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na tela e ele estará pronto para projetar. 
O W42+ é o projetor ideal para o seu escritório. Possui 3.600 lumens de brilho em cores e 3.600 lumens de brilho em branco, tornando-o um
projetor de alta qualidade, ideal para imagens claras, mesmo em ambientes iluminados. 
As melhores cores com a tecnologia 3LCD e ótimos detalhes de imagem com resolução WXGA, ideal para multimídia (vídeos). 
Seu tamanho e formato portátil tornam o W42 + uma ótima solução para viagens. 

Especificações 

Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips 
Modo de projeção: Frontal / traseira / teto 
LCD Screen: 0.59-polegadas (D9) 
Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-silício 
Número de pixels: 1.000.024 pixels (1280 x 800) x 3 
Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.600 Lumens 
Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.600 Lumens 
Razão de aspecto: 16:10 
Resolução nativa: WXGA 
Tipo de lâmpada: 210W UHE 
Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal) / 10.000 horas (ECO) 
Correção de Keystone: Vertical: -30° +30 / Horizontal: -30° +30° 
Razão de contraste: Até 15.000: 1 
Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores 

Conectividade padrão 
HDMI x1 (suporte MHL) Entrada do computador x 1 D-sub15 
Usb Tipo A x 1 (imagens de memória USB / atualização de firmware) 
Usb Tipo B x 1 (USB Display, mouse, Controle, atualização de firmware) 
RCA video x 1 
Entrada de áudio RCA x2 RCA (branco x1, vermelho x1) 
Wireless Integrado 

Lente de projeção 
Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco Manual 
F-number: 1.49-1.72 
Tamanho da tela: 33 a 320 pol.(0.91m - 10.89 m) 
Comprimento do foco: 16.9 mm-20.28 mm 
Razão de zoom: 1-1.2 

Energia 
Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz 
Consumo de energia: 100-120V: 296W (Norma) - 211W (Eco) / 220-240V: 282W (Norma) - 203W (Eco) 

Itens Inclusos 
Projetor 
Controle remoto com 2 pilhas AA 
Cabo de alimentação (1,8 m) 
Cabo de computador (1.8m) 
Manual do Usuário do CD 
Bolsa de transporte 
Guia de Instalação 

Dimensões e Peso 
302 x 77 x 234 mm 
Peso: 2.5 Kg 

Garantia 
Projetor: 3 anos / Lâmpada: 90 dias 
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 Avaliações 

Avaliação Geral

    
Você comprou este produto na
Kalunga?
Compartilhe sua opinião com a gente.

Avaliar esse Produto

Avaliação: 0,0 de 5 estrelas ( 0 avaliação )

5 Estrelas

4 Estrelas

3 Estrelas

2 Estrelas

1 Estrelas

Opiniões dos Clientes

Seja o primeiro a avaliar este produto!

 Compartilhar 

    

Institucional

Sobre a Kalunga
Revista Kalunga
Lojas Kalunga
Fale Conosco
Mapa do Site
Trabalhe Conosco
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Assessoria de Imprensa

Dúvidas

Como funciona a loja
Dúvidas sobre cadastro
Preços e pagamento na loja virtual
Acompanhamento, alteração e entrega
dos pedidos
Devolução e troca
Segurança
Nota Fiscal Eletrônica
Produtos por Download
Política de Privacidade

Redes Sociais

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 Youtube
 Linkedin

Formas de Pagamento

Cartões de crédito: Visa,
MasterCard, Diners Club,
Hiper, American Express

Boleto bancário e
Pagamento Faturado

Débito Online: Itaú, Banco do
Brasil e Visa Electron

Certificados e Segurança

Certisign  Norton  Reclame Aqui  eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho

de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - CNPJ: 43.283.811/0023-65 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0010509-56.2018.6.02.8000 Unidade 1 3

Objeto Projetor multimídia. CATMAT: 150675

Fontes de Consulta

Cotação Internet, doc. 0562852 3.378,90 -333,32 Não aplicável

Cotação Internet, doc. 0562852 3.936,85 224,63 Não aplicável

Cotação Banco Preços, doc. 0544614 3.820,90 108,68 Não aplicável

6,48%

A Planilha  pode ser utilizada 3.712,22 240,40 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

3.712,22 11.136,66

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2019.

Após cancelamento da cotação eletrônica Nº 04-2019 (0561187) e juntada de novo
termo de referência 0559464, Informação SRACF 3848 (0559463), procedemos a
atualização da pesquisa (0562852), conforme planilha de estimativa de preços
(0562867) sendo estimado o valor unitário de R$ 3.712,22 (três mil setecentos e doze
reais e vinte e dois centavos) e total de R$ 11.136,66 (onze mil cento e trinta e seis
reais e sessenta e seis centavos) para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia.

Daremos seguimento à abertura de nova cotação eletrônica, conforme despacho GSAD
0560963.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 04/07/2019, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562877 e o código CRC 98F853D9.

0010509-56.2018.6.02.8000 0562877v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica 05/07/2019 10:13:02 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Pedido de Cotação Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de 08/07/2019, a partir das 08:00.

Resumo do Pedido de Cotação Eletrônica

Órgão UASG de Atuação

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Cotação Eletrônica Inciso do Artigo 24 Quantidade de Itens Total de Itens Incluídos

00005/2019 II 1 1

Percentual de enquadramento da instituição:    10   %

Objeto

Aquisição de 03 (três) projetores multimídia Data Show. OBS.:IMPRESCINDÍVEL que seja indicada a marca e o 
modelo do aparelho nas propostas, sob pena de desclassificação. DÚVIDAS - seic@tre-al.jus.br Telefone: (82) 
2122-7711/7712

Data do Encerramento da Cotação Eletrônica

Cotação até o dia 10/07/2019  às 17:59

Divulgar Pedido de Cotação no ComprasNet

Pedido de Cotação

SIASGnet-DC - Divulgar Pedido de Cotação Eletrônica https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarPed...

1 of 1 05/07/2019 10:15
Demonstrativo Inclusão. Cotação Eletrônica Nº 05-2019. (0563049)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 130



De: Willians <willians@ontechti.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 08/07/2019 11:00 AM
Assunto: [seic] Termo de referencia cotação 52019

Bom dia,

Favor enviar termo de referencia da cotação 52019, do intem datashow. Se possível com
modelo e marca de referencia.

Grato,

--

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=D25PG...

1 of 1 08/07/2019 14:07
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "allanandrade" <allanandrade@tre-al.jus.br>
Data: 08/07/2019 01:52 PM
Assunto: Fwd: [seic] Termo de referencia cotação 52019

Boa tarde Allan,

Foi iniciada, no dia de hoje, a cotação eletrônica nº 05-2019, com o objetivo de aquisição dos projetores
multimídia.

Recebemos por e-mail a indagação de um participante sobre a possibilidade de indicação de marca/modelo de
referência, conforme segue abaixo.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Willians <willians@ontechti.com.br>
To: seic@tre-al.jus.br
Date: Mon, 8 Jul 2019 11:00:52 -0300
Subject: [seic] Termo de referencia cotação 52019

Bom dia,

Favor enviar termo de referencia da cotação 52019, do intem datashow. Se possível com modelo e marca de
referencia.

Grato,

--

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=D25PG...

1 of 1 08/07/2019 14:08
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De: "allanandrade" <allanandrade@tre-al.jus.br>
Para: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 08/07/2019 02:03 PM
Assunto: Re: Fwd: [seic] Termo de referencia cotação 52019

Prezada Ana Paula,

Em resposta ao questionamento do participante da cotação eletrônica nº 05-2019, informamos
que não há marca nem modelo de referência, devendo o produto a ser ofertado, atender às
especificações constantes no Termo de Referência.

Atenciosamente.

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "allanandrade" <allanandrade@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 08 Jul 2019 13:52:45 -0300
Subject: Fwd: [seic] Termo de referencia cotação 52019

Boa tarde Allan,

Foi iniciada, no dia de hoje, a cotação eletrônica nº 05-2019, com o objetivo de aquisição dos projetores
multimídia.

Recebemos por e-mail a indagação de um participante sobre a possibilidade de indicação de marca/modelo de
referência, conforme segue abaixo.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Willians <willians@ontechti.com.br>
To: seic@tre-al.jus.br
Date: Mon, 8 Jul 2019 11:00:52 -0300
Subject: [seic] Termo de referencia cotação 52019

Bom dia,

Favor enviar termo de referencia da cotação 52019, do intem datashow. Se possível com modelo e marca de
referencia.

Grato,

--

Allan Fon Andrade
Analista Judiciário
SRACF/CODES
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=D25PG...
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E-mail - 0563744

Data de Envio: 
  08/07/2019 14:29:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    willians@ontechti.com.br

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 05-2019. Projetor multimídia. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor Willians,

Boa tarde,

Segue arquivo do termo de referência, conforme solicitado, para a aquisição de 03 (três) projetores
multimídia, conforme anexo.

Quanto à indicação de marca/modelo de referência; consultada, a Unidade requisitante, informou que não
há marca ou modelo de referência, devendo o produto a ser ofertado atender às especificações
constantes no termo de referência.

Lembramos da necessidade, portanto, de informar qual a marca e modelo a empresa pretende fornecer.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br / anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    E_mail_0563707_Email._Pedido._Participante._Indicacao_marca_modelo._Projetor..pdf
    Termo_de_Referencia_0559464.html
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 5/2019
Objeto: Aquisição de 03 (três) projetores multimídia Data Show. OBS.:IMPRESCINDÍVEL que seja
indicada a marca e o modelo do aparelho nas propostas, sob pena de desclassificação. DÚVIDAS -
seic@tre-al.jus.br Telefone: (82) 2122-7711/7712
Data/horário abertura da Sessão Pública: 08/07/2019 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 10/07/2019 - 17:59h
Observações Gerais: 1.Produto: Projetor multimídia data show. 2. Especificações: Modo de Projeção:
Frontal e Frontal/Teto ; Luminosidade: Mínimo de 3.500 ANSI lúmens em cores; Mínimo de 3.500
ANSI lúmens em branco; Taxa de Contraste estático: No mínimo 2.000:1; Taxa de Contraste
dinâmico: No mínimo 10.000:1; Resolução nativa: WXGA (1280x800 pixels) ou superior; Resolução
compatível: Pelo menos: VGA(640x480 e 720x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768); Formato de
tela (relação de aspecto): Nativa de 16:10; Compatível com 4:3, no mínimo; Conexões: VGA (D-SUB
15) e HDMI; no mínimo; Correção trapezoidal: Horizontal: - 30º + 30º; no mínimo; Vertical: -30º +
30º; no mínimo; Voltagem: Bivolt (100 V ~ 240 V); Vida útil da fonte luminosa: Valor mínimo de
3.000 horas; Manual de instruções: Obrigatoriamente na língua portuguesa. Acessórios inclusos:
Bolsa de transporte; Controle remoto; Cabo de alimentação de energia elétrica padrão Brasil (norma
ABNT NBR 14136); Cabo VGA (D-SUB 15); Cabo HDMI, com pelo menos 2,00 m (dois metros). As
despesas de frete são inclusas no preço proposto e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas
quando da emissão da nota fiscal/fatura. DA GARANTIA: O prazo de garantia do equipamento deverá
ser de, no mínimo, 03 (três) anos para todos os equipamentos. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: O
produto deverá contar com assistência técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente
comprovado através de sites oficiais e/ou por encaminhamento de documentação. DO LOCAL, DAS
CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200D, Antares, CEP 57046-000,
Maceió/AL, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste Órgão, em
horário de expediente normal do Tribunal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
data do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, devidamente acompanhado da
respectiva Nota Fiscal, constando as especificações e marca do mesmo. DO RECEBIMENTO DO
MATERIAL I. O equipamento será recebido pela Seção de Almoxarifado e Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF do Tribunal, da seguinte forma: a) provisoriamente, para
que seja feita a verificação da conformidade do mesmo com as especificações consignadas na
proposta de preço; b) definitivamente, após a conferência de que trata a alínea anterior e
consequente aceitação. II. A Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF
procederá à verificação do atendimento das especificações, atestando, por fim, a respectiva nota
fiscal. A INDICAÇÃO DO CATMAT SERVE APENAS COMO REFERENCIAL, PREVALECENDO COMO
EXIGÊNCIA AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES ACIMA, QUANDO HOUVER DIVERGÊNCIA.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, bem como aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de
2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA
Descrição Complementar: PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240, FREQÜÊNCIA 50 A 60,
QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04
PINOS RCA,  TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL,  TIPO  PORTÁTIL,  CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07
BILHõES DE CORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXãO HDMI,  RGB E  USB,  WIFI,  SEEN
MIRROR/SHARING,  LUMINOSIDADE  MÍNIMA  3.600,  TIPO  FOCO  MANUAL,  TIPO  PROJEÇÃO
FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor de referência: R$ 11.136,66
Valor do menor lance: R$ 5.888,92
Situação:Pendente de Adjudicação
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
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Quantidade de dias para entrega: 30
Endereço  entrega  do  produto:AVENIDA  MENINO  MARCELO(  VIA  EXPRESSA)  Nº  7200-D  -
SERRARIA - Maceió - AL

Histórico

Item: 1
Observação:  Participaram  deste  item  os  fornecedores  abaixo  relacionados,  com  suas
respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor (R$) Data/Horário Marca
LUCRATT  COMERCIO  E
TURISMO LTDA

10.733.208/0001-73 7.050,00 08/07/2019
09:07:22

Benq

D  P  I  COMERCIO  DE
ELETRO  ELETRONICOS
LTDA

08.257.348/0001-70 15.000,00 08/07/2019
09:39:56

Tomate MPR-2003

GS  TELECOM  COMERCIO
DE INFORMATICA LTDA

31.206.521/0001-23 30.000,00 08/07/2019
10:05:00

Optoma W335

NOVALAMP  COMERCIAL
LTDA

03.643.507/0001-51 15.000,00 08/07/2019
10:06:49

EPSON W39

QUIMERA  INFORMATICA
LTDA.

26.221.871/0001-29 15.900,00 08/07/2019
10:19:08

EPSON POWERLITE
U42

JOAO  PAULO  VARGAS  DE
OLIVEIRA 02597492141

31.548.950/0001-89 12.300,00 08/07/2019
10:29:04

EPSON

3M  GERENCIAMENTO
EMPRESARIAL - EIRELI

19.695.042/0001-12 21.000,00 08/07/2019
11:04:34

epson Powerlite U42

MIRAZAB  COMERCIO  E
SERVICOS  TECNICOS
EIRELI

30.223.033/0001-61 60.000,00 08/07/2019
11:17:20

DVS(Z)

3  GIGAFOX  NETWORK  E
INFORMATICA EIRELI

15.050.089/0001-78 30.000,00 08/07/2019
11:34:21

PROJETOR

DANTAS  DISTRIBUIDORA
LTDA

20.208.627/0001-40 9.000,00 08/07/2019
11:39:58

ACER

PLAYSOUND  COMERCIAL
EIRELI

32.252.527/0001-08 18.000,00 08/07/2019
11:47:57

EPSON W39

AXIOM  TECNOLOGIA
EIRELI

29.985.121/0001-11 10.500,00 08/07/2019
12:00:05

epson

MAXIMUM  COMERCIAL
IMPORTADORA  E
EXPORTADORA LTDA

12.467.682/0001-26 12.000,00 08/07/2019
12:07:08

Benq/ Epson

W.  VERLANGIERI
RODRIGUES

21.577.553/0001-81 13.500,00 08/07/2019
14:11:12

Acer X1123H

HARD  SOLUTION
INFORMATICA LTDA

00.461.255/0001-51 16.200,00 08/07/2019
14:16:19

powerlite

DONE  FLEX  SOLUCOES
INOVADORAS  EM
INFORMATICA LTDA

31.462.753/0001-42 8.010,00 08/07/2019
14:37:24

ACER X1123H

ANDREIA  PEREIRA  LEMOS
02604294907

22.465.576/0001-67 9.180,00 08/07/2019
15:35:17

Epson X41 3600

CRONO  SOLUCOES  EM
TECNOLOGIA, SERVICOS E
COMERCIO LTDA

26.536.443/0001-95 30.000,00 08/07/2019
15:47:37

dvs

AGUIA  MULTI  SERVICE
COMERCIO  VAREJISTA
LTDA

33.104.177/0001-97 10.814,91 08/07/2019
16:33:38

Projetor Epson X39

NOVA  MARCA  COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS LTDA

02.016.126/0001-80 11.040,00 08/07/2019
17:03:23

EPSON WXGA W39

BRUNO  DE  OLIVEIRA
TEIXEIRA 05800593167

32.442.765/0001-78 30.000,00 08/07/2019
20:34:59

Epson

DMLS  COMERCIO  E
SERVICOS TECNOLOGICOS
E SOLARES EIRELI

32.874.135/0001-72 30.000,00 08/07/2019
23:09:53

epson

EGREGORA  TECNOLOGIA
COMERCIO  E  SERVICOS
LTDA

29.288.355/0001-00 9.000,00 09/07/2019
07:51:24

Optoma W335

MAPPE BRASIL LTDA 13.266.239/0001-50 17.599,98 09/07/2019
08:12:29

epson

BARAO  DE  COTEGIPE
COMERCIO  DE  MATERIAIS
ELETRICOS E SER

30.508.137/0001-12 15.000,00 09/07/2019
08:37:49

PROJETOR

VINICIUS  CHAVES  DOS
SANTOS

05.207.424/0001-45 15.000,00 09/07/2019
08:40:08

EPSON W39
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N  &  N  COMERCIO  DE
ARTIGOS  MEDICOS  E
ORTOPEDICOS LTDA

31.373.766/0001-45 11.136,00 09/07/2019
08:58:47

Proj. epson Ex41E

INOVAMAX
TELEINFORMATICA LTDA

07.055.987/0001-90 18.000,00 09/07/2019
09:39:47

EPSON U42

R P T B DE LIMA 30.948.812/0001-24 21.000,00 09/07/2019
10:49:21

Epson - U42

ROMARIO  RAMOS  PIRES
38194722829

33.809.248/0001-57 15.000,00 09/07/2019
11:06:23

ACER

LLP COMERCIO VAREJISTA
DE  ELETRODOMESTICOS
EIRELI

10.379.595/0001-91 15.000,00 09/07/2019
11:51:19

benq/epson

LILIAN  MICHELLE  RIECK
TAVARES

28.038.169/0001-50 15.000,00 09/07/2019
11:55:44

OPTOMA W335

HALLNET  IMPORTACAO  E
COMERCIO EIRELI

13.234.519/0001-86 6.000,00 09/07/2019
13:08:46

Acer X1123H

ATUAL  -  DISTRIBUIDORA
DE  PRODUTOS,
EQUIPAMENTOS E INFOR

17.364.149/0001-52 12.600,00 09/07/2019
15:15:14

Powerlite W39

BROTHERHOOD COMERCIO
DE TECNOLOGIA LTDA

26.392.066/0001-68 9.000,00 09/07/2019
17:03:35

Epson X39

A  T  I  COMERCIO  DE
MOVEIS  E  INFORMATICA
LTDA

12.544.341/0001-07 15.000,00 09/07/2019
22:47:26

tomate

AGUILAR  SERVICOS  E
COMERCIO  DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

04.607.812/0001-50 15.000,00 10/07/2019
01:18:59

EPSON POWERLITE
W39

JUANA  MARA  VIEIRA
EIRELI

13.172.949/0001-10 15.000,00 10/07/2019
07:58:03

Epson

MP  IMPORTACAO,
EXPORTACAO,  PRODUTOS
E SERVICOS EIRELI

26.962.292/0001-37 18.000,00 10/07/2019
08:08:26

epson

SUZANE  F  DE  SOUZA  -
CASTRO

21.775.627/0001-94 30.000,00 10/07/2019
09:28:40

epson

EDERSON F. DE SOUZA 13.831.145/0001-86 15.000,00 10/07/2019
10:14:38

epson

TJC IMPORTADORA LTDA 26.692.484/0001-70 15.000,00 10/07/2019
11:06:20

Epson W39

VILLARD  COMERCIAL
EIRELI

03.411.895/0001-45 12.000,00 10/07/2019
11:06:37

PCTOP

FR  MEDEIROS  COMERCIO
INDUSTRIA  E  SERVICOS
EIRELI

31.422.703/0001-313.000.000,00 10/07/2019
11:24:31

conforme edital

IMR  FAMILY  2000
PRODUCOES E ARTES LTDA

09.320.816/0001-77 18.000,00 10/07/2019
13:21:42

Full HD U42 Epson

PORT  DISTRIBUIDORA  DE
INFORMATICA  E
PAPELARIA LTDA

08.228.010/0004-33 10.190,13 10/07/2019
14:03:08

EPSON

CAROLINA  KOZAR  DOS
SANTOS 11610141954

32.314.972/0001-47 30.000,00 10/07/2019
14:30:18

EPSON U42

COMERCIAL CEDRO EIRELI 10.732.150/0001-43 22.779,81 10/07/2019
14:49:39

BENQ MW550

COMPUSET  INFORMATICA
LTDA

65.529.489/0001-39 30.000,00 10/07/2019
16:02:27

Projetor 3500 lumens

V P SILVA BRINQUEDOS 18.448.863/0001-91 30.000,00 10/07/2019
16:58:56

Epson W39

ADELMO  BERTOLINO
MARQUES 04421470155

31.267.938/0001-04 30.000,00 10/07/2019
16:59:03

COMPATÍVEL

SERVARIS
GERENCIAMENTO
EMPRESARIAL EIRELI

29.917.413/0001-17 15.000,00 10/07/2019
17:20:47

EPSON X41

TOMADA  1  AUDIOVISUAL
EIRELI

07.139.780/0001-02 11.040,00 10/07/2019
17:24:16

Epson X41

EDVANIA  FERNANDES
CORDEIRO 08276156630

33.031.792/0001-10 5.998,80 10/07/2019
17:38:52

Betec BT940

BELMAR  PRODUTOS  E
SERVICOS LTDA.

32.319.078/0001-60 12.000,00 10/07/2019
18:02:38

EPSON PowerLite W39

FABIANO  TADEU  DE
OLIVEIRA 31496554809

27.081.027/0001-02 15.000,00 10/07/2019
18:06:39

VARIADOS/SIMILARES

LEANDRO  DANIEL  FERLIN
34115679883

32.545.561/0001-62 30.000,00 10/07/2019
18:22:44

Compatível
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Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance

de cada fornecedor R$
CNPJ/CPF Data/Horário

5.888,92 03.411.895/0001-45 10/07/2019 18:23:58
5.997,00 33.031.792/0001-10 10/07/2019 17:57:27
5.998,50 20.208.627/0001-40 10/07/2019 15:02:26
5.999,00 12.544.341/0001-07 09/07/2019 22:48:28
6.000,00 13.234.519/0001-86 09/07/2019 13:08:46

Eventos do Item
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para este item.

Eventos da Cotação
Evento Motivo Data/Horário

Não houve eventos para esta Cotação.

Despacho de Adjudicação

  Existem itens pendentes de adjudicação nesta Cotação Eletrônica.

 Despacho de Homologação

  Existem itens pendentes de homologação nesta Cotação Eletrônica.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 10/07/2019, às
18h24, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a
critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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UASG: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Número Cotação: 52019

CNPJ/CPF Razão Social ou
Nome

Nome
Usuário Telefone E-mail

15.050.089/0001-78

3  GIGAFOX
NETWORK  E
INFORMATICA
EIRELI

DAVI
CANDIDO  DA
COSTA
VIEIRA

(11) 32216742 RafaeL@3gigafox.com.br

19.695.042/0001-12

3M
GERENCIAMENTO
EMPRESARIAL  -
EIRELI

ELDA
OLIVEIRA
BRAZ

(61)
996186277 3mgerenciamento@gmail.com

12.544.341/0001-07
A T I COMERCIO DE
MOVEIS  E
INFORMATICA LTDA

RENE CRESPO
MANTEL (65) 32232201 licitacao@rmmicro.com.br

31.267.938/0001-04
ADELMO BERTOLINO
MARQUES
04421470155

ADELMO
BERTOLINO
MARQUES

(67) 82100754 delpri.el@gmail.com

33.104.177/0001-97
AGUIA  MULTI
SERVICE  COMERCIO
VAREJISTA LTDA

GLAYDSON
ANTUNES
BRAGA

(34)96957992 comercial@aguiams.com

04.607.812/0001-50

AGUILAR  SERVICOS
E  COMERCIO  DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS

JOSE
MILCIADES
AGUILAR
ALFONZO

(41) 30263581 midiaservice@terra.com.br

22.465.576/0001-67
ANDREIA  PEREIRA
LEMOS
02604294907

ANDREIA
PEREIRA
LEMOS

(41) 33995371 smallsystemsinformatica@gmail.com

17.364.149/0001-52

ATUAL  -
DISTRIBUIDORA  DE
PRODUTOS,
EQUIPAMENTOS  E
INFOR

ECIMAR
FRANCISCA
DE  OLIVEIRA
FERREIRA

(64)36218227 atual.info@aol.com

29.985.121/0001-11AXIOM TECNOLOGIA
EIRELI

GABRIEL
MACEDO  DE
SOUSA SILVA

(71) 33219050 axiomtecnologia@outlook.com.br

30.508.137/0001-12

BARAO  DE
COTEGIPE
COMERCIO  DE
MATERIAIS
ELETRICOS E SER

LEONARDO
PINTO  DO
ESPIRITO
SANTO

(71) 30330203 bcomercioeservicos@gmail.com

32.319.078/0001-60BELMAR  PRODUTOS
E SERVICOS LTDA.

RENATA
BELEZA
RODRIGUES

(21) 81010925 belmarprodutoseservicos@gmail.com

26.392.066/0001-68
BROTHERHOOD
COMERCIO  DE
TECNOLOGIA LTDA

GABRIEL
MELLO
FERREIRA DE
MENEZES

(21)24266199 sicaf@bhtec.info

32.442.765/0001-78
BRUNO DE OLIVEIRA
TEIXEIRA
05800593167

BRUNO  DE
OLIVEIRA
TEIXEIRA

(61)41049160 licitacao.b@gmail.com

32.314.972/0001-47
CAROLINA  KOZAR
DOS  SANTOS
11610141954

CAROLINA
KOZAR  DOS
SANTOS

(44)98703802 cks@datagreen.com.br

10.732.150/0001-43COMERCIAL  CEDRO
EIRELI

DENIO
GABRIEL
MARTINS

(24) 33371972 comercial.cedro@hotmail.com

65.529.489/0001-39COMPUSET
INFORMATICA LTDA

Eduardo
Torres  de
Matos

eduardo@compuset.com.br

26.536.443/0001-95

CRONO  SOLUCOES
EM  TECNOLOGIA,
SERVICOS  E
COMERCIO LTDA

VLADIMIR
FRANCA
NOGUEIRA

(61)982908800cronosolucoes@gmail.com

08.257.348/0001-70
D P I COMERCIO DE
ELETRO
ELETRONICOS LTDA

RONALDO  DE
CARVALHO

(14) 38821460 dpicomercio@hotmail.com

20.208.627/0001-40
DANTAS
DISTRIBUIDORA
LTDA

THIAGO
ANDREY
DANTAS
SOBCZACK

(44)38101006 supresul@gmail.com

32.874.135/0001-72

DMLS  COMERCIO  E
SERVICOS
TECNOLOGICOS  E
SOLARES EIRELI

LUCIANY  DE
AZEREDO  DO
AMARAL
SOUSA

(21)72016473 dmls9492@gmail.com
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31.462.753/0001-42

DONE  FLEX
SOLUCOES
INOVADORAS  EM
INFORMATICA LTDA

DARLIS
BARBOSA
PEREIRA

(31) 71812396 doneflexsolucoes@gmail.com

13.831.145/0001-86EDERSON  F.  DE
SOUZA

EDERSON
FRANCO  DE
SOUZA

(42) 32332653 londricastro@londricastro.com.br

33.031.792/0001-10

EDVANIA
FERNANDES
CORDEIRO
08276156630

EDVANIA
FERNANDES
CORDEIRO

(38) 88018322 distribuidorastg@gmail.com

29.288.355/0001-00

EGREGORA
TECNOLOGIA
COMERCIO  E
SERVICOS LTDA

BRENDA
CAROLINA
MARTINS
DANTAS
SANTOS

(71)981444651comercial@egregoratecnologia.com.br

27.081.027/0001-02
FABIANO TADEU  DE
OLIVEIRA
31496554809

FABIANO
TADEU  DE
OLIVEIRA

(11) 23088023 comercial.franoliver@gmail.com

31.422.703/0001-31

FR  MEDEIROS
COMERCIO
INDUSTRIA  E
SERVICOS EIRELI

FELIPE
MERLO
MOUTINHO

(11) 41566267 felipemerlomoutinho@gmail.com

31.206.521/0001-23
GS  TELECOM
COMERCIO  DE
INFORMATICA LTDA

BRENO
CARDOSO  DE
BASTOS
GARCIA

(61) 99657069 governo@gstelecom.org

13.234.519/0001-86
HALLNET
IMPORTACAO  E
COMERCIO EIRELI

HAMILTON
MOREIRA  DE
CARVALHO

(31) 26268014 vendas@hallnet.com.br

00.461.255/0001-51HARD  SOLUTION
INFORMATICA LTDA

Alessandro
Miguel
Albuquerque

(21)
2729-2909 licitacoes@hardsolution.com.br

09.320.816/0001-77
IMR  FAMILY  2000
PRODUCOES  E
ARTES LTDA

ISABEL
CRISTINA
ALVES  DOS
SANTOS  DE
CASTRO

(21)38680035 imrcontato@gmail.com

07.055.987/0001-90
INOVAMAX
TELEINFORMATICA
LTDA

Priscila  Alves
de Carvalho

(41)
3018-9563 bruna@inovamax.com.br

31.548.950/0001-89

JOAO  PAULO
VARGAS  DE
OLIVEIRA
02597492141

JOAO  PAULO
VARGAS  DE
OLIVEIRA

(62) 35815802 jpvargasempreendimentos@gmail.com

13.172.949/0001-10JUANA MARA VIEIRA
EIRELI

MARCELO
FLAUSINO (47)35335023 licitacao03@hotmail.com

32.545.561/0001-62
LEANDRO  DANIEL
FERLIN
34115679883

LEANDRO
DANIEL
FERLIN

(19)36316609 leandro.ferlin2015@gmail.com

28.038.169/0001-50LILIAN  MICHELLE
RIECK TAVARES

LILIAN
MICHELLE
RIECK
TAVARES

(47)997410068licitarseguro@gmail.com

10.379.595/0001-91

LLP  COMERCIO
VAREJISTA  DE
ELETRODOMESTICOS
EIRELI

JACOB
LEWKOWICZ (21) 92886902 fernandolewko@gmail.com

10.733.208/0001-73LUCRATT  COMERCIO
E TURISMO LTDA

JAYME
GARCIA  DOS
SANTOS

(15) 33265859 jayme-lucratt@hotmail.com

13.266.239/0001-50MAPPE BRASIL LTDA

AURELIA  DO
BELEM
HOLMANN
SYDOR

(42)30354433 vendas01@gpgold.com.br

12.467.682/0001-26

MAXIMUM
COMERCIAL
IMPORTADORA  E
EXPORTADORA LTDA

Silvana
Araujo
Cardoso

(61) 33810141 maximumimportadora@gmail.com

30.223.033/0001-61
MIRAZAB COMERCIO
E  SERVICOS
TECNICOS EIRELI

HUDSON
ANTONIO
MODESTO
BAZARIM

(11)41172314 mirazab.vendas2@gmail.com

26.962.292/0001-37

MP  IMPORTACAO,
EXPORTACAO,
PRODUTOS  E
SERVICOS EIRELI

POLYANA
BORGES  DE
BRITO

(62) 30934558 mpprodutoseservicos@gmail.com

ComprasNet https://www.comprasnet.gov.br/cotacao/ConsultaFornecedoresEnvia.asp

2 of 3 11/07/2019 13:40
Relatório Contato. Fornecedores. CE Nº 05-2019. (0565636)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 141



31.373.766/0001-45
N & N COMERCIO DE
ARTIGOS MEDICOS E
ORTOPEDICOS LTDA

TEODOLINA
NOGUEIRA
NASCIMENTO

(34) 33387706 teonasci@yahoo.com.br

02.016.126/0001-80

NOVA  MARCA
COMERCIO  DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

aldo  ferreira
da silva (81) 4293679 novamarcasuprimentos@gmail.com

03.643.507/0001-51NOVALAMP
COMERCIAL LTDA

fabio  nunes
de oliveira (11) 22960653 fabio@falamp.com.br

32.252.527/0001-08PLAYSOUND
COMERCIAL EIRELI

CIBELE
AMANDA
BARROS  DE
OLIVEIRA

(11)38531802 psound182@gmail.com

08.228.010/0004-33

PORT
DISTRIBUIDORA  DE
INFORMATICA  E
PAPELARIA LTDA

TULIO
HENRIQUE
DE  SOUZA
RIBEIRO

(31) 33495040 licitacao@portinfo.com.br

26.221.871/0001-29QUIMERA
INFORMATICA LTDA.

FLAVIO  DE
FREITAS
CASTRO

(11)20388619 flavio.castro@fmc-info.com.br

30.948.812/0001-24R P T B DE LIMA

RUAN  PEDRO
TAVARES
BARBOSA  DE
LIMA

(84)99428626 comercial@rlcomercio.com.br

33.809.248/0001-57ROMARIO  RAMOS
PIRES 38194722829

ROMARIO
RAMOS
PIRES

(11)85010462 ramos_pires@hotmail.com

29.917.413/0001-17

SERVARIS
GERENCIAMENTO
EMPRESARIAL
EIRELI

WELLINGTON
ALVES  DE
MELO

(61) 30424444 servarisempresarial@gmail.com

21.775.627/0001-94
SUZANE F DE SOUZA
- CASTRO

SUZANE
FRANCO  DE
SOUZA

(42) 32320102 suzanefsouza@suzanefsouza.com.br

26.692.484/0001-70TJC  IMPORTADORA
LTDA

TIAGO  JOSE
CAUMO (54) 99964940 tiago@tjcimportadora.com.br

07.139.780/0001-02
TOMADA  1
AUDIOVISUAL
EIRELI

Marcelo
Marques  de
Sousa

(21) 22332988 marcelo@tomada1.com.br

18.448.863/0001-91V  P  SILVA
BRINQUEDOS

VINICIUS
PEREIRA  DA
SILVA

(43)31541186 vpdistribuidoralicitacao@gmail.com

03.411.895/0001-45VILLARD
COMERCIAL EIRELI

MARCELO
SOUZA PINTO(24) 33021899 villardinformatica@yahoo.com.br

05.207.424/0001-45VINICIUS  CHAVES
DOS SANTOS

vinicius
chaves  dos
santos

(61)35689392 vcs.vendas@hotmail.com

21.577.553/0001-81W.  VERLANGIERI
RODRIGUES

WAGNER
VERLANGIERI
RODRIGUES

(11) 47421226 contato@studiolumiiluminacao.com.br

E-mails de todos fornecedores:

Selecionar Todos
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E-mail - 0565706

Data de Envio: 
  11/07/2019 14:42:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    villardinformatica@yahoo.com.br

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Mensagem: 
  À EMPRESA VILLARD COMERCIAL EIRELI

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Após encerramento da Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG:
070011, em que esta empresa ofertou o menor preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia
no valor total de R$5.888,92 (cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) solicito,
por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e
total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    TR Projetor. Atualizado..pdf
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De: Villard Comercial <villardinformatica@yahoo.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/07/2019 07:34 PM
Assunto: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL.
Documentação.

Prezada Ana Paula,

Nosso funcionário fez a cotação tomando por base o Projetor PCTop F20, que atende grande parte do que
é solicitado. Entretanto, a garantia do mesmo é restrita a 1 ano, quando o Termo de Referência pede 3
anos, o que não foi percebido por ele, para o que pedimos desculpas.

Face a isso, vimos pedir seja a nossa proposta desconsiderada, com a desclassificação de nossa empresa.

Atenciosamente,

VILLARD COMERCIAL
Marcelo
(24) 3302-1899
(24) 98824-1732

Em quinta-feira, 11 de julho de 2019 14:42:31 BRT, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

À EMPRESA VILLARD COMERCIAL EIRELI

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Após encerramento da Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011,
em que esta empresa ofertou o menor preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor total de
R$5.888,92 (cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) solicito, por gentileza, no prazo
máximo de 24 horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo
e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HQZBC...
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Você está em:

Copyright © 2018 . Todos os direitos reservados.
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Villard Comercial" <villardinformatica@yahoo.com.br>
Data: 12/07/2019 07:32 AM
Assunto: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia.
TRE-AL. Documentação.

Bom dia Marcelo,

A empresa será desclassificada, visto que não atende ao requerido no termo de referência.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Villard Comercial <villardinformatica@yahoo.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 11 Jul 2019 22:34:47 +0000 (UTC)
Subject: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Prezada Ana Paula,

Nosso funcionário fez a cotação tomando por base o Projetor PCTop F20, que atende grande parte do
que é solicitado. Entretanto, a garantia do mesmo é restrita a 1 ano, quando o Termo de Referência pede
3 anos, o que não foi percebido por ele, para o que pedimos desculpas.

Face a isso, vimos pedir seja a nossa proposta desconsiderada, com a desclassificação de nossa empresa.

Atenciosamente,

VILLARD COMERCIAL
Marcelo
(24) 3302-1899
(24) 98824-1732

Em quinta-feira, 11 de julho de 2019 14:42:31 BRT, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

À EMPRESA VILLARD COMERCIAL EIRELI

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Após encerramento da Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG:
070011, em que esta empresa ofertou o menor preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor
total de R$5.888,92 (cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) solicito, por gentileza, no
prazo máximo de 24 horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o
modelo e demais especificações do item.
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Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711
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E-mail - 0566101

Data de Envio: 
  12/07/2019 09:50:05

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    distribuidorastg@gmail.com

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Mensagem: 
  À EMPRESA EDVANIA FERNANDES CORDEIRO

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Bom dia,

Em razão da desclassificação do 1º (primeiro) colocado na Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando que esta empresa ofertou o segundo menor
preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor total de R$5.997,00 (cinco mil
novecentos e noventa e sete reais) solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização
da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações
do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    TR Projetor. Atualizado..pdf
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De: STG distribuidora <distribuidorastg@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 12/07/2019 11:37 AM
Assunto: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL.
Documentação.

Ana Paula, boa tarde!

Em razão das diferenças de valores e das características requeridas do produto, seguem
anexadas  3 propostas diferentes e o manual do projetor Epson X39 para que seja
analisada a que melhor se encaixa nas exigências, sendo a 1ª proposta referente ao
produto ofertado no lance. Estamos a disposição para dúvidas e negociações.

Aguardo retorno de recebimento.

Atenciosamente

Distribuidora STG

On Fri, Jul 12, 2019 at 9:50 AM TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> wrote:
À EMPRESA EDVANIA FERNANDES CORDEIRO

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Bom dia,

Em razão da desclassificação do 1º (primeiro) colocado na Cotação Eletrônica Nº
05-2019 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando
que esta empresa ofertou o segundo menor preço para a aquisição de 03 (três)
projetores multimídia no valor total de R$5.997,00 (cinco mil novecentos e noventa e
sete reais) solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização da
proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo e
demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:

Arquivo: Proposta STG -
Projetor Betec CE52019.pdf

Tamanho:
171k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Proposta STG -
Projetor Epson X39 52019.pdf

Tamanho:
148k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Arquivo: Proposta STG -
Projetor Acer CE52019.pdf

Tamanho:
250k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Manual - PowerLite
S39_W39_X39.pdf

Tamanho:
12201k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TEL. (38) 9 8801-8322    E-MAIL –   DISTRIBUIDORASTG@GMAIL.COM 

CEP 39405-126 - nº 840 - MONTES CLAROS / MG 
 

 

 

Montes Claros, 12 de Julho de 2019 

A 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

REF. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 5/2019 

 

STG COMERCIO DISTRIBUIDOR 

MEI – EDVANIA FERNANDES CORDEIRO -     08276156630 

CNPJ – 33.031.792/0001-10                  I. EST-  003399526.00-04  

EMAIL – distribuidorastg@gmail.com    TEL – (38) 9 8801-8322 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD MARCA V.UNIT. V.TOTA

L 

001 

Projetor Led  

BT940 - 2800  

Lumens -  

RESOLUÇÃO HD 

UNID    03 Betec 
R$ 

1.999,00 
R$ 

5.997,00 
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TEL. (38) 9 8801-8322    E-MAIL –   DISTRIBUIDORASTG@GMAIL.COM 

CEP 39405-126 - nº 840 - MONTES CLAROS / MG 
 

DETALHES: 

 

Obs.: As informações e fotos deste produto são fornecidas pelo fabricante, sendo inteiramente de 
sua responsabilidade. 

Validade Proposta:  60 Dias         Prazo de entrega:     30 dias         Garantia: 12 meses 

Informações Bancárias –  Banco do Brasil S/A   Agencia – 1479-6    Conta Corrente – 11.2977-5 

 

 

 

 Tamanho da Projeção: Até 200 polegadas 

 Brilho: 2.800 Lumens (cume) 

 Interface de Entrada: Hdmi (2), Vga (1), A/V 
Rca (1) e Usb (2) 

 Interface de Saída: P2, para equipamento de 
som e fone de ouvido 

 Resolução: Nativa 1280x800px, suporta 
1080P 

 Fonte luminosa: Led 140W (durabilidade de 
30.000 hrs a 50.000 hrs) 

 Sistema de Projeção: Lcd Tft 

 Contraste Ratio: 1500:1 

 Projeção: Frontal, traseiro e teto 

 Alto-falante: Sim, um de cada lado 

 Foco: Manual 

 Zoom: Sim, elétrico 

 Função Sleep: Sim 

 Aspect Ratio: 4:3 e 16:9 

 Keystone: _15 ~ +15 

 Tamanho: 30,5 x 23,5 x 10,5 cm 

 Peso produto: 2,5 Kg 

 Formato de Áudio Suportado (Usb): mp3, 
wma, wav, asf, ogg, aac, flac e ape 

 Formato de Vídeo Sup. (Usb): mp4, avi, mkv, 
rmvb, mpeg, mpg, mov, flv e vob 

 Formato de Imagem Suportado (Usb): jpeg, 
bmp, png e gif 

 Idioma do Menu: Português, inglês, 
espanhol, francês e outros 

 Consumo: 170W 

 Tensão: Bivolt (100-240V) 
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TEL. (38) 9 8801-8322    E-MAIL –   DISTRIBUIDORASTG@GMAIL.COM 

CEP 39405-126 - nº 840 - MONTES CLAROS / MG 
 

 

 

Montes Claros, 12 de Julho de 2019 

A 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

REF. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 5/2019 

 

STG COMERCIO DISTRIBUIDOR 

MEI – EDVANIA FERNANDES CORDEIRO -     08276156630 

CNPJ – 33.031.792/0001-10                  I. EST-  003399526.00-04  

EMAIL – distribuidorastg@gmail.com    TEL – (38) 9 8801-8322 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD MARCA V.UNIT. V.TOTA

L 

001 

Projetor Epson 
3500 Lumens 
XGA PowerLite 
X39 

UNID    03 Epson 
R$ 

2.933,00 
R$ 

8.799,00 
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TEL. (38) 9 8801-8322    E-MAIL –   DISTRIBUIDORASTG@GMAIL.COM 

CEP 39405-126 - nº 840 - MONTES CLAROS / MG 
 

DETALHES: 

 

Obs.: As informações e fotos deste produto são fornecidas pelo fabricante, sendo inteiramente de 
sua responsabilidade. 

Validade Proposta:  60 Dias         Prazo de entrega:     30 dias         Garantia: 12 meses 

Informações Bancárias –  Banco do Brasil S/A   Agencia – 1479-6    Conta Corrente – 11.2977-5 

 

 

 Sistema de projeção: Tecnologia 
3LCD de 3 chips 

 Método de projeção: Montagem 
frontal / traseira / suporte 

 Método de driving: Matriz ativa TFT 
de poli-silício 

 Número de pixel: 786.432 pixels 
(1024 x 768) x 3 

 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 
3500 lumens2 

 Brilho de branco - Saída de luz 
branca: 3500 lumens2 

 Razão de aspecto: 4:3 

 Resolução nativa: 1024 x 768 
(XGA) 

 Tipo de lâmpada: 210 W UHE 

 Alcance de razão de projeção: 1.48 
(Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele) 

 Tamanho - distância projetada: 30" 
a 300" (0,76 a 7,62 m) 

 Plug 'n Play USB: Projetor 
compatível com PC e Mac 

 Razão de contraste: Até 15:000:1 

 Processamento de cor: 10 bits 

 Reprodução de cor: Até 1,07 
bilhões de cores 

  Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 
800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 
(WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 
1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 
(WXGA60-3), 1400 x 1050 
(SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 
1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 
1200 (UXGA60) 
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TEL. (38) 9 8801-8322    E-MAIL –   DISTRIBUIDORASTG@GMAIL.COM 

CEP 39405-126 - nº 840 - MONTES CLAROS / MG 
 

 

 

Montes Claros, 12 de Julho de 2019 

A 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

REF. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 5/2019 

 

STG COMERCIO DISTRIBUIDOR 

MEI – EDVANIA FERNANDES CORDEIRO -     08276156630 

CNPJ – 33.031.792/0001-10                  I. EST-  003399526.00-04  

EMAIL – distribuidorastg@gmail.com    TEL – (38) 9 8801-8322 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD MARCA V.UNIT. V.TOTA

L 

001 

Projetor Acer, 
3500 Lumens, 
WUXGA 
1920x1200 Full 
HD  

UNID    03 Acer 
R$ 

3.666,00 
R$ 

10.998,00 
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TEL. (38) 9 8801-8322    E-MAIL –   DISTRIBUIDORASTG@GMAIL.COM 

CEP 39405-126 - nº 840 - MONTES CLAROS / MG 
 

DETALHES: 

 

Obs.: As informações e fotos deste produto são fornecidas pelo fabricante, sendo inteiramente de 
sua responsabilidade. 

Validade Proposta:  60 Dias         Prazo de entrega:     30 dias         Garantia: 12 meses 

Informações Bancárias –  Banco do Brasil S/A   Agencia – 1479-6    Conta Corrente – 11.2977-5 

 

 

 Resolução: Full HD 1080 

 Nativo WUXGA (1,920 x 1,200) 

 Sistema de Projeção: DLP 

 Brilho: 3.500 ANSI Lumens 

 Contraste: 10.500:1 

 Proporção: 16:10 (Nativa), 4:3/16:9 
(Suportada) 

 Alcance : 1.47~1.62 (63“@2m) 

 Vida Útil da Lâmpada: até 3.500 horas 

 Nível de Ruído: 31 dBA (Standard), 24 
dBA (ECO) 

 Com selo Acer EcoProjection, a 
lâmpada deste modelo tem uma vida 
útil de até 12.000 horas em modo 
ExtremeEco. 
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Manual do usuário PowerLite S39/W39/X39
Seja bem-vindo ao Manual do usuário dos projetores PowerLite S39/W39/X39. 
Para uma versão imprimível em PDF deste manual, clique aqui.
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Introdução
Consulte estas seções para aprender mais sobre o seu projetor e sobre este manual.
Recursos do projetor
Avisos usados na documentação
Onde buscar informações adicionais
Localização das partes do projetor

Recursos do projetor
O seu projetor inclui estes recursos especiais:
Sistema de projeção brilhante e de alta resolução
• PowerLite S39: até 3300 lúmens de brilho colorido (emissão de luz colorida) e até 3300 lúmens de
brilho branco (emissão de luz branca)

• PowerLite X39/W39: até 3500 lúmens de brilho colorido (emissão de luz colorida) e até 3500 lúmens
de brilho branco (emissão de luz branca)

Observação: O brilho de cor (emissão de luz colorida) e o brilho de branco (emissão de luz branca)
irão variar dependendo das condições de uso. A emissão de luz colorida é medida de acordo com
IDMS 15.4; a emissão de luz branca é medida de acordo com ISO 21118.

• PowerLite S39: resolução nativa de 800 × 600 pixels (SVGA)
• PowerLite X39: resolução nativa de 1024 × 768 pixels (XGA)
• PowerLite W39: Resolução nativa de 1280 × 800 pixels (WXGA)
Conectividade flexível
• Conexão USB plug-and-play 3-em-1 oferece projeção e controle de áudio e mouse para instalação
imediata

• Suporte de rede sem fios para projeção, monitoramento e controle através de controle remoto (requer
o módulo opcional de LAN sem fios)

• Projeção de dispositivos iOS ou Android e app gratuito Epson iProjection; visite o site
webs.latin.epson.com/iProjection para mais informação (requer o módulo opcional de LAN sem fios)

• PC Free photo slide shows via connected USB memory devices or Epson document camera
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• Duas portas HDMI para múltiplos dispositivos AV de alta definição, incluindo suporte para MHL
(PowerLite W39)

Recursos de instalação e uso fáceis
• Recurso de código QR de conexão rápida na tela da Epson para uma configuração sem fios fácil
• Baixo custo total de propriedade com maior vida útil da lâmpada
• Correção de keystone (efeito trapézio) vertical automática e controle deslizante de correção de
keystone para uma colocação flexível do projetor

• Recursos Instant Off e Direct Power On da Epson para desativação e configuração rápidas do
projetor

• Decodificador de closed captioning integrado (somente sinal de entrada NTSC composto)

Observação: O projetor PowerLite W39 é mostrado na maioria das ilustrações neste manual, salvo
indicação em contrário.

Conteúdo da caixa do produto
Componentes adicionais
Software e manuais adicionais do projetor
Equipamento opcional e peças de reposição
Informações sobre garantia
Tema principal: Introdução

Conteúdo da caixa do produto
Guarde a embalagem, caso seja necessário despachar o projetor. Sempre use a embalagem original
(ou equivalente) quando tiver que despachá-lo.
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Certifique-se de que as caixas do projetor incluem todas estas peças:

1 Projetor
2 Controle remoto
3 Pilhas para o controle remoto (duas alcalinas AA)
4 Cabo de alimentação
5 Cabo VGA para computador
6 Tampa do módulo de LAN sem fio

Tema principal: Recursos do projetor
Conceitos relacionados
Conexões do projetor

Componentes adicionais
Dependendo da maneira como planeja usar o projetor, talvez seja necessário obter componentes
adicionais:

Observação: Para conectar um Mac que não inclui uma porta de saída de vídeo compatível, você
precisará obter um adaptador que permite que conecte a uma porta de entrada do projetor. Entre em
contato com a Apple para opções de adaptador compatíveis. Para conectar um smartphone ou tablet,
você pode ter que obter um adaptador que permita conexão ao projetor. Isso permite que projete a tela
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do seu smartphone ou tablet, assista a filmes e mais. Entre em contato com o fabricante do dispositivo
para saber quais são as opções de adaptadores compatíveis.

A não ser que apareça listado como disponível através da Epson nesta tabela, consulte uma loja local
de eletrônicos ou de informática para informações sobre compra.

Sinal ou tipo de conexão Componentes adicionais necessários
Vídeo composto Vídeo estilo RCA ou cabo A/V
Vídeo componente Cabo ou adaptador de vídeo componente-para VGA de 15 pinos, D-sub

Disponível para compra através de um revendedor autorizado de produtos
Epson

HDMI Cabo HDMI compatível
Disponível para compra através de um revendedor autorizado de produtos
Epson

Observação: Computadores Mac mais antigos (2009 e anteriores) podem
não suportar áudio HDMI

USB Cabo USB compatível
MHL Dispositivo compatível com MHL ou dispositivo com conector MHL

integrado, cabo MHL ou cabo HDMI e adaptador MHL compatível com o
seu dispositivo
Disponível para compra através de um revendedor autorizado de produtos
Epson

Áudio de certas portas Cabo de áudio disponível no comércio compatível com o seu dispositivo

Tema principal: Recursos do projetor

Software e manuais adicionais do projetor
Depois de conectar e configurar o projetor, instale o software do projetor a partir do CD incluído, ou
baixe o software conforme necessário.
Você pode instalar os programas de software do projetor listados aqui e visualizar os manuais para
instruções sobre como usá-los.
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Software do projetor Manual Descrição
Epson Projector
Management (somente
Windows)

Epson Projector
Management Operation
Guide

Permite que monitore e controle o seu projetor
na rede.
Você pode baixar o software e documentação
no site da Epson. Visite epson.com.br/suporte
e selecione o seu projetor.

Epson iProjection
(Windows/Mac)

Epson iProjection
Operation Guide
(Windows/Mac)

Permite que projete as telas dos
computadores dos usuários em uma rede.
Você pode baixar o software e documentação
no site da Epson. Visite epson.com.br/suporte
e selecione o seu projetor.

Aplicativo Epson
iProjection

As instruções estão
incluídas com o aplicativo
(instruções disponíveis
somente em inglês).

Permite que projete de um dispositivo iOS,
Android ou de um Chromebook se o seu
projetor estiver conectado a uma rede que
inclua um ponto de acesso sem fios.
Visite o site webs.latin.epson.com/iProjection
para mais informações. (Software disponível
somente em inglês.)

— Open Source Software
License

Você pode baixar este documento do site da
Epson. Visite epson.com.br/suporte e
selecione o seu projetor. (Documento
disponível somente em inglês.)

Tema principal: Recursos do projetor

Equipamento opcional e peças de reposição
É possível adquirir telas, maletas para transporte ou outros acessórios de um revendedor autorizado da
Epson. Para localizar o revendedor mais próximo, visite o site epson.com.br. Você também pode entrar
em contato com o escritório de vendas conforme descrito em "Onde obter ajuda".

Observação: A disponibilidade dos acessórios varia conforme o país.

A Epson oferece os seguintes acessórios opcionais e peças de reposição para o seu projetor:
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Acessório opcional ou peças de reposição Número de referência
Lâmpada de reposição genuína da Epson (ELPLP96) V13H010L96
Filtro de ar para substituição (ELPAF32) V13H134A32
Módulo de LAN sem fios (ELPAP10) V12H731P02

Tema principal: Recursos do projetor

Informações sobre garantia
Seu projetor possui uma garantia básica que lhe permite projetar com confiança. Para mais detalhes,
consulte a garantia do seu projetor.
Tema principal: Recursos do projetor

Avisos usados na documentação
Siga estes avisos ao ler a documentação:
• Os Avisos devem ser obedecidos com cuidado para evitar ferimentos pessoais.
• Os Cuidados devem ser observados para evitar danos ao equipamento.
• As Observações contêm informações importantes sobre o projetor.
• As Dicas contêm informações adicionais sobre projeção.
Tema principal: Introdução

Onde buscar informações adicionais
Precisa de uma ajuda rápida sobre o uso do projetor? Você pode procurar ajuda aqui:
• Sistema de ajuda interno
Aperte o botão Home no controle remoto ou no projetor, selecione Ajuda e aperte Enter para obter
soluções rápidas para problemas comuns.

• epson.com.br/suporte
Veja perguntas frequentes e envie suas dúvidas por e-mail para o serviço de suporte da Epson 24
horas por dia.

• Se você ainda precisar de ajuda após consultar este manual e outras fontes listadas aqui, veja "Onde
obter ajuda".

Tema principal: Introdução
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Referências relacionadas
Onde obter ajuda

Localização das partes do projetor
Veja as ilustrações das partes do projetor para aprender mais sobre elas.
Partes do projetor - frente/superior
Partes do projetor - traseira
Partes do projetor - base
Partes do projetor - painel de controle
Partes do projetor - controle remoto
Tema principal: Introdução

Partes do projetor - frente/superior

1 Abertura de saída de ar
2 Alavanca deslizante de A/V Mute
3 Alavanca de liberação do pé
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4 Tampa da lente
5 Pé frontal ajustável
6 Lente
7 Receptor do controle remoto
8 Alavanca deslizante de correção horizontal do efeito trapézio
9 Filtro de ar/entrada de ventilação
10 Tampa do filtro de ar
11 Abertura para a trava de segurança Kensington
12 Painel de controle
13 Anel de zoom (PowerLite X39/W39)
14 Anel de foco
15 Tampa da lâmpada

Tema principal: Localização das partes do projetor

Partes do projetor - traseira
PowerLite S39

1 Entrada de energia
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2 Porta RS-232C
3 Porta Video
4 Portas L e R de áudio
5 PortaMonitor Out
6 Porta Audio1
7 Porta Audio Out
8 Porta Audio2
9 Porta Computer2
10 Alto-falante
11 HDMI port
12 Porta Computer1
13 Porta USB-B
14 Porta USB-A
15 Parafuso da tampa do módulo de LAN sem fios
16 Receptor do controle remoto

PowerLite X39
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PowerLite W39

1 Entrada de energia
2 Porta RS-232C
3 Porta Video
4 Portas L e R de áudio
5 PortaMonitor Out
6 Porta Audio1
7 Porta Audio Out
8 Porta Audio2
9 Porta Computer2
10 Alto-falante
11 Porta HDMI (PowerLite X39); portas HDMI1 e HDMI2 (PowerLite W39)
12 Porta Computer1
13 Porta de rede (LAN)
14 Porta USB-B
15 Porta USB-A
16 Parafuso da tampa do módulo de LAN sem fios
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17 Receptor do controle remoto

Tema principal: Localização das partes do projetor

Partes do projetor - base

1 Furos de montagem no teto (3)
2 Ponto de fixação do cabo de segurança
3 Pés traseiros
4 Pé frontal ajustável

Tema principal: Localização das partes do projetor
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Partes do projetor - painel de controle
PowerLite S39

PowerLite X39/W39

1 Botão Source Search (procura pelas fontes de vídeo conectadas)
2 Botão Enter (seleciona opções)
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3 Botão de ajuste vertical de keystone (mostra a tela de ajuste e ajusta o formato da tela) e botões
de seta

4 Botão Esc (cancela/sai das funções)
5 Botões de volume (ajustam o volume do alto-falante; PowerLite X39/W39) ou botõesW e T

(ajustam o tamanho da imagem projetada; PowerLite S39), botões de ajuste horizontal de
keystone e botões de seta

6 BotãoMenu (acessa o sistema de menu do projetor)
7 Botão Home (mostra a tela inicial)
8 Botão de energia
9 Luzes de estado

Tema principal: Localização das partes do projetor
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor
Tarefas relacionadas
Uso da ajuda do projetor
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Partes do projetor - controle remoto

1 Botão de energia
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2 Botão Computer (circula pelas fontes de computador conectadas)
3 Botão HDMI/Video (circula pelas fontes de HDMI/Vídeo conectadas)
4 Botões numéricos (usados para digitar números enquanto você aperta o botão Num)
5 Botão Auto (ajusta automaticamente as configurações de posição, alinhamento e sincronia

quando projeta de um computador usando um cabo VGA)
6 Botão Aspect (seleciona a relação de aspecto da imagem)
7 Botão Num (quando pressionado, muda botões numéricos para a função de número)
8 BotãoMenu (acessa o sistema de menu do projetor)
9 Botões de seta (navegam pelas opções da tela e controlam as funções de mouse sem fio)
10 Botão Enter (seleciona opções e controla as funções de mouse sem fio)
11 Botão User (pode ser personalizado para funções diferentes)
12 Botões Page para cima/para baixo (controlam apresentação de slides)
13 Botões E-Zoom +/- (aproximam e afastam a imagem)
14 Botão A/V Mute (desativa a imagem e o som)
15 Botão Split (divide a tela entre duas fontes de imagem)
16 Botão Home (acessa a seleção de fonte, informação de ajuda do projetor e outras funções)
17 Botão Freeze (para a imagem de vídeo)
18 Botões Volume para cima e para baixo (ajustam o volume do alto-falante)
19 Botão Pointer (ativa o ponteiro na tela)
20 Botão Esc (cancela/sai das opções e controla as funções de mouse sem fio)
21 Botão ID (seleciona qual projetor deseja controlar)
22 Botão Color Mode (seleciona modos de exibição)
23 Botão LAN (circula pelas fontes de rede conectadas)
24 Botão USB (circula pelas fontes USB conectadas)
25 Botão Source Search (procura pelas fontes de vídeo conectadas)
26 Emissor de sinal do controle remoto (emite sinais do controle remoto)

Tema principal: Localização das partes do projetor
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Configuração do projetor
Siga as instruções nestas seções para instalar o projetor para uso.
Colocação do projetor
Conexões do projetor
Instalação das pilhas no controle remoto
Abertura da tampa da lente

Colocação do projetor
Você pode colocar o projetor em praticamente qualquer superfície plana para projetar uma imagem.
Você também pode instalar o projetor no teto se desejar colocá-lo em um local fixo.
Leve em consideração o seguinte quando selecionar um lugar para o projetor:
• Coloque o projetor em uma superfície estável e nivelada ou instale-o usando uma montagem
permanente compatível.

• Deixe espaço suficiente ao redor e embaixo do projetor para ventilação e não o coloque em cima ou
próximo a qualquer objeto que possa bloquear as aberturas de ventilação.

• Coloque o projetor próximo a uma tomada elétrica aterrada ou extensão.
Opções de instalação e montagem do projetor
Distância de projeção
Tema principal: Configuração do projetor

Opções de instalação e montagem do projetor
Você pode montar ou instalar o projetor das seguintes maneiras:
Frontal
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Posterior

Frontal/Teto

Posterior/Teto

Quando instalar o projetor, certifique-se de colocá-lo diretamente em frente à tela e não em ângulo, se
possível.
Se projetar a partir do teto ou por trás da tela, certifique-se de selecionar a opção correta de Projecção
no sistema de menus do projetor.
Tema principal: Colocação do projetor
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Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Distância de projeção
A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho aproximado da imagem. O tamanho da
imagem aumenta conforme se afasta o projetor da tela, mas isso pode variar dependendo do zoom, da
relação de aspecto e de outras configurações.
Use estas tabelas para determinar aproximadamente a distância ideal do projetor à tela baseado no
tamanho da imagem projetada. (Valores convertidos podem ser arredondados para cima ou para
baixo.) Você também pode usar o calculador de distância de projeção aqui.

1 Distância da projeção
2 Distância do centro da lente até a base da imagem
3 Centro da lente
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PowerLite S39

Imagem ou tela com relação de aspecto de 4:3
Tamanho da tela ou da imagem Distância da projeção (1)

Wide a Tele
Distância do centro da lente (2)
Wide a Tele

50 pol. 147 a 200 cm
(58 a 79 pol.)

–8 a 2 cm

80 pol. 237 a 321 cm
(93 a 126 pol.)

–13 a 3 cm

100 pol. 297 a 401 cm
(117 a 158 pol.)

–17 a 4 cm

150 pol. 446 a 603 cm
(176 a 237 pol.)

–25 to 6 cm

PowerLite X39

Imagem ou tela com relação de aspecto de 4:3
Tamanho da tela ou da imagem Distância da projeção (1)

Wide a Tele
Distância do centro da lente (2)

50 pol. 150 a 180 cm
(59 a 71 pol.)

–8 cm

80 pol. 241 a 290 cm
(95 a 114 pol.)

–14 cm

100 pol. 302 a 363 cm
(119 a 143 pol.)

–17 cm

150 pol. 454 a 546 cm
(179 a 215 pol.)

–25 cm
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PowerLite W39

Imagem ou tela com relação de aspecto de 16:10
Tamanho da tela ou da imagem Distância da projeção (1)

Wide a Tele
Distância do centro da lente (2)

50 pol. 139 a 168 cm
(55 a 66 pol.)

–6 cm

80 pol. 225 a 270 cm
(88 a 106 pol.)

–10 cm

100 pol. 281 a 338 cm
(111 a 133 pol.)

–12 cm

150 pol. 424 a 509 cm
(167 a 200 pol.)

–18 cm

Tema principal: Colocação do projetor

Conexões do projetor
Consulte estas seções para conectar o projetor e uma variedade de fontes de projeção.

Cuidado: Se for usar o projetor em altitude superior a 1500 metros, ative a opçãoModo Alta Altitude
para garantir que a temperatura interna do projetor seja regulada corretamente.

Conexão a fontes de computador
Conexão a fontes de vídeo
Conexão a dispositivos de saída externos
Conexão a um dispositivo USB externo
Conexão a uma câmera de documentos
Tema principal: Configuração do projetor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado
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Conexão a fontes de computador
Siga as instruções nestas seções para conectar um computador ao projetor.
Conexão ao computador para vídeo e áudio USB
Conexão ao computador para vídeo VGA
Conexão a um computador para vídeo e áudio HDMI
Conexão ao computador para controle de mouse USB
Conexão ao computador para som
Tema principal: Conexões do projetor

Conexão ao computador para vídeo e áudio USB
Se o seu computador estiver de acordo com os requisitos de sistema, você pode enviar vídeo e áudio
para o projetor através da porta USB do computador (preferivelmente USB 2.0). Conecte o projetor ao
seu computador usando um cabo USB.

Observação: Uma conexão HDMI é recomendada para projetar conteúdo que requeira uma alta
largura de banda.

1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo à porta USB-B do seu projetor.

PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

3. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.
4. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Windows 10/Windows 8.x: Clique em EPSON_PJ_UD quando aparecer na área de trabalho e
selecione Executar EMP_UDSE.EXE na caixa de diálogo que aparecer para instalar o software
Epson USB Display.

• Windows Vista 7/Windows: Selecione Executar EMP_UDSE.EXE na caixa de diálogo que
aparecer para instalar o software Epson USB Display.

• Mac: A pasta de configuração USB Display aparece na tela. Selecione o programa de instalação
do USB Display e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display.

Siga as instruções na tela. Você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o
projetor ao computador.
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O projetor exibe a imagem do desktop do computador e reproduz som, se a apresentação tiver som.
Tema principal: Conexão a fontes de computador

Conexão ao computador para vídeo VGA
Você pode conectar o projetor usando um cabo VGA de computador.

Observação: Para conectar um Mac que inclua apenas uma porta Mini DisplayPort, Thunderbolt ou
Mini-DVI para saída de vídeo, você precisará obter um adaptador que permita que conecte à porta de
vídeo VGA do projetor. Entre em contato com a Apple para opções de adaptadores compatíveis.

1. Se necessário, desconecte o cabo de monitor do computador.
2. Conecte o cabo VGA do computador à porta de monitor do computador.
3. Conecte a outra extremidade a uma porta Computer no projetor.

PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

4. Aperte os parafusos do conector VGA.
Tema principal: Conexão a fontes de computador
Tarefas relacionadas
Conexão ao computador para som

Conexão a um computador para vídeo e áudio HDMI
Se o seu computador tiver uma porta HDMI, você pode conectá-lo ao projetor usando um cabo HDMI
opcional.

Observação: Para conectar um Mac que inclua apenas uma porta Mini DisplayPort, Thunderbolt ou
Mini-DVI para saída de vídeo, você precisará obter um adaptador que permita que conecte à porta
HDMI do projetor. Entre em contato com a Apple para opções de adaptadores compatíveis.

1. Conecte o cabo HDMI à porta de saída HDMI do computador.
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2. Conecte a outra extremidade à porta HDMI do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39

PowerLite W39
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Observação: Este projetor converte o sinal de áudio digital enviado do seu computador em um sinal
analógico mono para o alto-falante interno ou em um sinal analógico estéreo, se estiver conectado a
alto-falantes externos. (Certifique-se de que o dispositivo HDMI de reprodução de áudio está
configurado como EPSON PJ nas configurações de áudio do seu computador.)

Observação: Se tiver problemas ouvindo áudio através da conexão HDMI, conecte uma extremidade
de um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projetor e a outra extremidade à porta de
saída de áudio do computador. Depois selecione a porta de áudio a qual está conectado como a
configuração de Saída de Áudio HDMI no menu Avançado.

Tema principal: Conexão a fontes de computador
Conexão ao computador para controle de mouse USB

Se você conectou o seu computador a uma porta Computer, USB-B ou HDMI no projetor, você pode
configurar o controle remoto para funcionar como um mouse sem fio. Isso permite que as projeções
sejam controladas a uma distância do computador. Para isso, conecte o projetor ao seu computador
usando um cabo USB, se já não estiver conectado.
1. Conecte um cabo USB cable à porta USB-B do seu projetor.

PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

2. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.
3. Se necessário, configure seu computador para trabalhar com um mouse externo. Consulte a

documentação do computador para obter informações detalhadas.
Tema principal: Conexão a fontes de computador
Tarefas relacionadas
Uso do controle remoto como um mouse sem fio

Conexão ao computador para som
Se a apresentação no seu computador incluir som e você não fez a conexão usando a porta USB-B ou
HDMI do projetor, você ainda pode reproduzir o som através do sistema de alto-falantes do projetor.
Conecte um cabo adaptador de mini-tomada estéreo (com uma mini-tomada de 3,5 mm e duas tomadas
RCA).
1. Conecte o cabo de áudio à porta de fone de ouvido ou de saída de áudio do seu laptop, ou à porta

de alto-falante ou de saída de áudio do seu computador de mesa.
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2. Conecte a outra extremidade às portas Audio do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Tema principal: Conexão a fontes de computador

Conexão a fontes de vídeo
Siga as instruções nestas seções para conectar estes dispositivos ao projetor.
Conexão a fontes de vídeo HDMI
Conexão a uma fonte de vídeo componente
Conexão a uma fonte de vídeo composto
Conexão a uma fonte de vídeo com som
Tema principal: Conexões do projetor

Conexão a fontes de vídeo HDMI
Se a sua fonte de vídeo tiver uma porta HDMI, você pode conectá-la ao projetor usando um cabo HDMI
opcional. A conexão HDMI proporciona a melhor qualidade de imagem.
1. Conecte o cabo HDMI à porta de saída HDMI da fonte de vídeo.
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2. Conecte a outra extremidade na porta HDMI do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39

PowerLite W39
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Observação: O projetor converte o sinal de áudio digital enviado da sua fonte de vídeo em um sinal
analógico mono para o alto-falante interno, ou em um sinal analógico estéreo, se estiver conectado a
alto-falantes externos.

Observação: Se tiver problemas com a reprodução de áudio através da conexão HDMI, você pode
usar a porta Audio alternativamente para reproduzir o som. Conecte uma extremidade do cabo de
áudio estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projetor e a outra extremidade à porta de saída de áudio do
computador. Depois selecione Audio como a configuração de Saída Áudio HDMI no menu Avançado.

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo
Conexão a uma fonte de vídeo componente

Se a sua fonte de vídeo tiver portas de vídeo componente, você pode conectá-la ao projetor usando um
cabo opcional de vídeo componente para VGA. Dependendo das portas componentes, pode ser
necessário usar um cabo adaptador com o cabo de vídeo componente.
1. Conecte os conectores componentes às portas coloridas de saída de vídeo componente da fonte,

geralmente marcadas como Y, Pb, Pr ou Y, Cb, Cr. Se estiver usando um adaptador, conecte estes
conectores ao cabo de vídeo componente.

2. Conecte o conector VGA à porta Computer no projetor.
PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

3. Aperte os parafusos dos conectores VGA.
Se as cores da imagem parecerem erradas, pode ser que tenha que mudar a configuração de Sinal
entrada no menu Sinal do projetor.
Tema principal: Conexão a fontes de vídeo
Referências relacionadas
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Tarefas relacionadas
Conexão a uma fonte de vídeo com som
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Conexão a uma fonte de vídeo composto
Se a sua fonte de vídeo tiver uma porta de vídeo composto, você pode conectá-la ao projetor usando
um cabo opcional de vídeo estilo RCA ou A/V.
1. Conecte o cabo com o conector amarelo à porta de saída amarela da fonte de vídeo.
2. Conecte a outra extremidade à porta Video do projetor.

PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo
Tarefas relacionadas
Conexão a uma fonte de vídeo com som

Conexão a uma fonte de vídeo com som
Você pode reproduzir o som através do sistema de alto-falantes do projetor, se a sua fonte de vídeo
tiver uma porta de saída de áudio. Conecte o projetor à fonte de vídeo usando um cabo de áudio RCA.

Observação: Se você conectou a sua fonte de vídeo ao projetor usando um cabo HDMI, o sinal de
áudio é transferido com o sinal de vídeo; não é necessário usar um cabo adicional para o som.

1. Conecte o cabo de áudio às portas de saída de áudio da fonte de vídeo.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à porta ou portas de Audio do projetor.

PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo

Conexão a dispositivos de saída externos
Consulte estas seções para conectar o projetor a dispositivos de saída externos.
Conexão a um monitor externo de computador
Conexão de alto-falantes externos
Tema principal: Conexões do projetor
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Conexão a um monitor externo de computador
Se você conectou um computador à porta Computer do projetor, você também pode conectar um
monitor externo ao projetor. Isso permite que você veja a apresentação no monitor externo mesmo
quando a imagem projetada não for visível.
Se você quiser reproduzir imagens em um monitor externo quando o projetor estiver desligado, você
precisará selecionar Sempre como a configuração de Saída A/V no menu Avançado do projetor.

Observação:Monitores que usam uma taxa de renovação menor do que 60 Hz podem não exibir as
imagens corretamente.

1. Certifique-se de que o seu computador esteja conectado à porta Computer do projetor. Se houver
duas portas de computador, certifique-se de usar a porta Computer1.

2. Conecte o cabo do monitor à portaMonitor Out do projetor.
PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

Tema principal: Conexão a dispositivos de saída externos
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Conexão de alto-falantes externos
Para realçar o som da sua apresentação, você pode conectar o projetor a alto-falantes externos auto-
alimentados. Você pode controlar o volume usando o controle remoto do projetor.
Você também pode conectar o projetor a um aplificador com alto-falante.
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Se você quiser reproduzir áudio dos alto-falantes externos quando o projetor estiver desligado, você
precisará selecionar Sempre como a configuração de Saída A/V no menu Avançado do projetor.

Observação: O sistema de alto-falantes do projetor é desativado quando você conecta alto-falantes
externos.

1. Certifique-se de que o computador ou fonte de vídeo esteja conectado ao projetor com os cabos de
áudio e vídeo necessários.

2. Pegue o cabo apropriado para conectar os alto-falantes externos, como o cabo estéreo de mini-
tomada para mini-pinos, ou outro tipo de cabo ou adaptador.

3. Conecte uma extremidade do cabo aos alto-falantes externos conforme necessário.
4. Conecte a extremidade de mini-tomadas estéreo do cabo de áudio à porta Audio Out no projetor.

PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

Tema principal: Conexão a dispositivos de saída externos
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Conexão a um dispositivo USB externo
Siga as instruções nestas seções para conectar estes dispositivos USB externos ao projetor.
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Projeção com dispositivo USB
Conexão de um dispositivo USB ou câmera ao projetor
Seleção da fonte USB conectada
Desconexão de um dispositivo USB ou de uma câmera do projetor
Tema principal: Conexões do projetor
Temas relacionados
Projeção de uma apresentação PC Free

Projeção com dispositivo USB
Você pode projetar imagens e outros conteúdos sem usar um computador ou dispositivo de vídeo se
conectar qualquer um destes dispositivos ao seu projetor:
• Pendrive USB
• Câmera digital ou smartphone
• Disco rígido USB
• Visualizador de armazenamento multimídia

Observação: Câmeras digitais ou câmeras de telefone celular devem ser dispositivos com montagem
USB, não dispositivos compatíveis com TWAIN, e devem ser compatíveis com dispositivos de classe de
armazenamento USB.

Observação: Discos rígidos USB devem estar de acordo com estes requisitos:
• Compatível com dispositivo de classe de armazenamento USB (nem todos os dispositivos de classe
de armazenamento USB são suportados)

• Formatado em FAT ou FAT32
• Alimentado por suprimento de energia próprio (discos rígidos alimentados por bus não são
recomendados)

• Não tem múltiplas partições

Você pode projetar apresentações de slides de arquivos de imagem de um dispositivo USB conectado.
Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Conexão de um dispositivo USB ou câmera ao projetor
Você pode conectar o seu dispositivo USB ou câmera à porta USB-A do projetor e usá-lo para projetar
imagens e outros conteúdos.
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1. Se o seu dispositivo USB incluir um adaptador de energia, conecte o dispositivo a uma tomada
elétrica.

2. Conecte o cabo USB (ou um pendrive USB) à porta USB-A do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Observação: Não conecte um hub USB ou um cabo USB com mais de 3 metros; o dispositivo pode
não funcionar corretamente.

3. Conecte a outra extremidade do cabo (se aplicável) ao dispositivo.
Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Seleção da fonte USB conectada
Você pode mudar a exibição do projetor para a fonte que conectou à porta USB-A.
1. Certifique-se de que a fonte USB conectada esteja ligada, se necessário.
2. Aperte o botão USB no controle remoto.
Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Desconexão de um dispositivo USB ou de uma câmera do projetor
Quando terminar de apresentar a partir de um dispositivo USB ou câmera conectada, siga estes passos
para a desconexão do dispositivo.
1. Se o dispositivo tiver um botão de energia, desligue e desconecte o dispositivo.
2. Desconecte o dispositivo USB ou a câmera do projetor.
Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo
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Conexão a uma câmera de documentos
Você pode conectar uma câmera de documentos ao projetor para projetar imagens visualizadas na
câmera.
Dependendo do modelo da sua câmera de documentos Epson, siga um destes passos para conectá-la
ao seu projetor:
• Para a câmera de documentos Epson DC-07, encontre o cabo USB que veio com a câmera e
conecte-o à porta USB-A do projetor e à porta USB Type B da câmera de documentos.

• Para a câmera de documentos Epson DC-13, conecte-a à porta HDMI, Computer ou Video do
projetor e à porta correspondente na câmera de documentos. Consulte o manual da câmera de
documentos para detalhes.

• Para a câmera de documentos Epson DC-21, conecte-a à porta HDMI, Computer ou Video do
projetor e à porta correspondente na câmera de documentos. Consulte o manual da câmera de
documentos para detalhes.

PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Observação: Para funções adicionais suportadas pelo software, conecte a sua câmera de documentos
ao seu computador ao invés do projetor. Consulte o manual da câmera de documentos para detalhes.

Tema principal: Conexões do projetor

Instalação das pilhas no controle remoto
O controle remoto usa as duas pilhas AA fornecidas com o projetor.

Cuidado: Use apenas os tipos de pilha especificados neste manual. Não instale pilhas de tipos
diferentes ou misture pilhas novas e velhas.

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas.
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2. Coloque as pilhas com as extremidades marcadas como + e – na posição mostrada.

3. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas, pressionando-a até que ela feche fazendo um som
de "clique".

Aviso: Desfaça-se das pilhas usadas de acordo com as regulamentações locais. Não exponha as
pilhas ao calor ou ao fogo. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças; elas podem causar
asfixia e são muito perigosas se ingeridas.

Tema principal: Configuração do projetor
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Abertura da tampa da lente
Para abrir a tampa da lâmpada, deslize a alavanca de A/V Mute até que ela trave na posição aberta.

Tema principal: Configuração do projetor
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Uso do projetor em rede
Siga as instruções nestas seções para instalar o projetor para uso em rede.
Projeção em uma rede com fio
Projeção em uma rede sem fio
Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede
Configuração de monitoramento usando SNMP
Controle de um projetor conectado à rede usando um navegador da web

Projeção em uma rede com fio
Você pode projetar através de uma rede com fio (não suportado pelo PowerLite S39). Para isso,
conecte o projetor à rede usando um cabo de Ethernet e depois configure o projetor e o computador
para projeção em rede.
Depois de conectar e configurar o projetor conforme descrito aqui, instale no seu computador o software
de rede a partir do CD incluído ou baixe o software e manuais conforme necessário.

Observação: Se o seu projetor estiver conectado através de um cabo LAN (Ethernet) a uma rede que
inclua um ponto de acesso sem fio, você pode se conectar ao projetor sem uso de fio através do ponto
de acesso usando o software de rede da Epson.

Conexão a uma rede com fio
Seleção das configurações de rede com fio
Tema principal: Uso do projetor em rede
Referências relacionadas
Software e manuais adicionais do projetor

Conexão a uma rede com fio
Para conectar o projetor à rede local (LAN) com fio, use um cabo de rede 100Base-TX ou 10Base-T.
Para assegurar que a transmissão de dados ocorra de maneira apropriada, use cabos blindados
Categoria 5 ou superiores.
1. Conecte uma extremidade do cabo de rede ao seu hub, comutador (switch) ou roteador.
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2. Conecte a outra extremidade do cabo à porta LAN do projetor.
PowerLite X39

PowerLite W39

Tema principal: Projeção em uma rede com fio

Seleção das configurações de rede com fio
Antes de poder projetar a partir de computadores na rede, você deve selecionar as configurações de
rede para o projetor usando o sistema de menus.

Observação: Certifique-se de que o projetor já esteja conectado à rede com fio através da porta LAN.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botãoMenu.
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3. Selecione o menu Rede e pressione Enter.

4. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
5. Selecione o menu Básicas e pressione Enter.

6. Selecione as seguintes opções básicas conforme necessário:
• Nome do projector permite que digite uma senha de até 16 caracteres alfanuméricos para
identificar o projetor na rede.
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• A Senha PJLink permite que digite uma senha de até 32 caracteres alfanuméricos para usar o
protocolo PJLink para controle do projetor.

• Senha Remote permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para acessar a
tela Remote ou Controle básico no Epson Web Control. (O nome de usuário padrão é
EPSONREMOTE; a senha padrão é guest.)

• Palav-passe/Co.Web permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para
acessar o projetor na internet. (O nome de usuário padrão é EPSONWEB; a senha padrão é
admin.)

• Senha do Moderador permite que digite uma senha de até 4 números para acessar o projetor
como moderador usando o software Epson iProjection (Windows/Mac) ou o aplicativo Epson
iProjection. (Sem senha padrão.)

• Palavra-chave do proj. permite que ative uma senha de segurança para prevenir que outros
acessem o projetor remotamente. Você deve digitar uma palavra-chave aleatória, exibida a partir
de um computador, usando o software Epson iProjection para acessar o projetor.

• Exibir Palavra-Chave permite que selecione se deseja ou não exibir uma palavra-chave na
imagem projetada quando acessa o projetor usando o Epson iProjection.

• Exibir Info.de LAN permite que selecione como o projetor exibe informação de rede. Você pode
selecionar uma opção para exibir um código QR que permite que se conecte rapidamente ao seu
dispositivo iOS ou Android usando o aplicativo Epson iProjection.

Observação: Use o teclado exibido para digitar o nome, senha e palavra-chave. Aperte os botões
de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte Enter para selecioná-los.
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7. Escolha Rede com fio e pressione Enter.

8. Se necessário, selecione Configurações IP e pressione Enter.
9. Selecione a sua configuração IP conforme necessário:

• Caso a rede determine um endereço automaticamente, ative o parâmetro DHCP.
• Se tiver que digitar os endereços manualmente, desative a opção DHCP e digite o Endereço IP,
aMáscara sub-rede e o Endereço gateway, conforme necessário.

Observação: Para destacar os números que deseja no teclado exibido, aperte os botões de seta no
controle remoto. Para selecionar um número destacado, pressione Enter. Também pode apertar e
segurar o botão Num no controle remoto enquanto digita os número desejados.

10. Para prevenir a exibição do endereço de IP na tela de espera, desative a opção Exibir endereço
IP.

11. Quando terminar de selecionar as configurações, selecione Concluído e siga as instruções na tela
para salvar as suas configurações e sair dos menus.

Tema principal: Projeção em uma rede com fio

Projeção em uma rede sem fio
Você pode projetar em uma rede sem fio. Para isso, você precisa configurar o seu projetor e
computador para projeção sem fio.
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Depois de configurar o projetor conforme descrito aqui, instale no seu computador o software de rede a
partir do CD incluído ou baixe o software e manuais conforme necessário.

Observação: Se o seu projetor estiver conectado através de um cabo LAN (PowerLite X39/W39) a uma
rede que inclua um ponto de acesso sem fio, você pode se conectar ao projetor sem fio através do
ponto de acesso usando o software de rede da Epson.

Instalação do módulo de LAN sem fios
Uso de código QR para conectar um dispositivo móvel
Uso do Quick Wireless Connection (Windows)
Seleção manual das configurações de rede sem fio
Seleção das configurações de rede sem fio em Windows
Seleção das configurações de rede sem fio em um Mac
Configuração da segurança da rede sem fios
Tema principal: Uso do projetor em rede
Referências relacionadas
Software e manuais adicionais do projetor
Equipamento opcional e peças de reposição

Instalação do módulo de LAN sem fios
Para usar o projetor em uma rede sem fios, instale o módulo de LAN sem fios opcional 802.11b/g/n da
Epson no projetor. Não instale qualquer outro tipo de módulo sem fios.

Observação: O módulo de LAN sem fios não está incluído com o seu projetor e é opcional.
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1. Remova o parafuso da tampa do módulo de LAN sem fios.

2. Insira o módulo de LAN sem fios na porta USB-A.
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3. Encaixe a tampa do módulo de LAN sem fios e prenda-a usando o parafuso removido.

A luz no módulo de LAN sem fios acende quando o módulo está instalado e funcionando. A luz pisca
quando o módulo está se comunicando através da rede.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio
Referências relacionadas
Equipamento opcional e peças de reposição

Uso de código QR para conectar um dispositivo móvel
Após selecionar suas configurações de rede sem fio para o seu projetor, você pode exibir seu código
QR na tela e usá-lo para conectar a um dispositivo móvel usando o app Epson iProjection.

Observação: Você precisa ter instalada a versão mais recente do Epson iProjection no seu dispositivo.
Visite o site webs.latin.epson.com/iProjection para mais informações.

1. Pressione o botãoMenu.
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2. Selecione o menu Rede e pressione Enter.

3. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
4. Selecione o menu Básicas e pressione Enter.

5. Defina a configuração Exibir Info.de LAN. em Cód. Texto e QR.
6. Selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar as configurações e sair dos menus.
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7. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Pressione o botão LAN do controle remoto.
• Selecione Exibir Código QR no menu Rede do projetor.
Seu projetor exibe o código QR na superfície de projeção.

Observação: Se você não vir o código QR após pressionar o botão LAN, pressione Enter para
exibi-lo.

8. Inicie Epson iProjection no seu dispositivo móvel.
9. Use o recurso de leitor de código QR para lê-lo e conectar seu dispositivo ao projetor. Visite o site

webs.latin.epson.com/iProjection para instruções.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Uso do Quick Wireless Connection (Windows)
Você pode criar uma chave USB Quick Wireless Connection para conectar rapidamente o projetor a um
computador Windows sem fio. Depois você pode projetar a sua apresentação e remover a chave
quando terminar.

Observação: O seu projetor não inclui um flash drive USB.

1. Crie uma chave USB Quick Wireless Connection usando um flash drive USB e o software Epson
iProjection (Windows/Mac).

Observação: Consulte o online Guia do Epson iProjection para instruções.

2. Ligue o projetor.
3. Remova o módulo de LAN sem fios da porta USB-A .
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4. Insira a chave USB na porta USB-A do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Você verá a mensagem projetada avisando que a informação de rede foi atualizada.
5. Remova a chave USB.
6. Reinsira o módulo de LAN sem fios no projetor.
7. Insira a chave USB em uma porta USB no seu computador.

Observação: No Windows Vista, caso você veja a janela Execução Automática, selecione
Executar MPPLaunch.exe e depois selecione Permitir na próxima tela.

8. Siga as instruções na tela para instalar o software Epson iProjection (Windows/Mac).

Observação: Se o equipamento exibir uma mensagem do firewall de Windows, clique em Sim para
desativar o firewall. Você precisa de autoridade de administrador para instalar o software. Se não
estiver instalado automaticamente, clique duas vezes emMPPLaunch.exe na chave USB.

O projetor exibirá a imagem do computador depois de alguns minutos. Caso a imagem não
apareça, pressione o botão LAN ou Source Search no controle remoto ou reinicie o seu
computador.

9. Execute a sua apresentação conforme necessário.
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10. Quando terminar de projetar sem fios, selecione a opção Remover hardware com segurança na
barra de tarefas do Windows e então remova a chave USB do computador.

Observação: Você pode compartilhar a chave USB com outros computadores sem desconectar o
seu computador. Talvez precise reiniciar o seu computador para reativar sua conexão de LAN sem
fios.

Tema principal: Projeção em uma rede sem fio
Referências relacionadas
Software e manuais adicionais do projetor

Seleção manual das configurações de rede sem fio
Antes de poder projetar a partir da sua rede sem fio, você deve selecionar as configurações de rede
para o projetor usando o sistema de menus.
1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botãoMenu.
3. Selecione o menu Rede e pressione Enter.

4. Certifique-se de que a opção Alimentação Wireless está definida comoWireless LAN On.
5. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
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6. Selecione o menu Básicas e pressione Enter.

7. Selecione as seguintes opções básicas conforme necessário:
• Nome do projector permite que digite uma senha de até 16 caracteres alfanuméricos para
identificar o projetor na rede.

• Senha PJLink permite que digite uma senha de até 32 caracteres alfanuméricos para usar o
protocolo PJLink para controle do projetor.

• Senha Remote permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para acessar a
tela Remote ou Controle básico no Epson Web Control. (O nome de usuário padrão é
EPSONREMOTE; a senha padrão é guest.)

• Palav-passe/Co.Web permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para
acessar o projetor na internet. (O nome de usuário padrão é EPSONWEB; a senha padrão é
admin.)

• Senha do Moderador permite que digite uma senha de até 4 números para acessar o projetor
como moderador usando o software Epson iProjection ou o aplicativo Epson iProjection.

• Palavra-chave do proj. permite que ative uma senha de segurança para prevenir que outros
acessem o projetor remotamente. O projetor exibe uma palavra-chave aleatória que você precisa
digitar em um computador usando o software Epson iProjection ou um dispositivo iOS ou Android
usando o aplicativo Epson iProjection.

• Exibir Palavra-Chave permite que exiba uma palavra-chave na imagem projetada quando
acessa o projetor usando o software Epson iProjection ou um dispositivo iOS ou Android usando
o aplicativo Epson iProjection.
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• Exibir Info.de LAN permite que selecione como o projetor exibe informação de rede. Você pode
selecionar uma opção para exibir um código QR que permite que se conecte rapidamente ao seu
dispositivo iOS ou Android usando o aplicativo Epson iProjection.

Observação: Use o teclado exibido para digitar o nome, senha e palavra-chave. Aperte os botões
de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte Enter para selecioná-los.

8. Selecione o menu Rede s. fios e aperte Enter.

9. Selecione as configurações no menu Rede s. fios conforme necessário para a sua rede.
10. Quando terminar de selecionar as configurações, selecione Concluído e siga as instruções na tela

para salvar as suas configurações e sair dos menus.
Depois de completar a configuração sem fio para o seu projetor, você precisa selecionar a rede sem fio
no seu computador ou dispositivo iOS ou Android.
Configurações do menu da rede sem fios
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio
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Configurações do menu da rede sem fios

Configuração Opções Descrição
Modo de ligação Rápido

Avançado
Seleciona o tipo de conexão sem
fios:
Rápido: permite que faça uma
conexão direta a múltiplos
dispositivos e computadores
usando a rede sem fios do
projetor; requer o módulo de LAN
sem fios opcional.
Avançado: permite conectar a
múltiplos smartphones, tablets
ou computadores através de um
ponto de acesso da rede sem
fios.

Procurar Pt Acesso Para Exibição de Busca Procura por pontos de acesso
em rede sem fio disponíveis no
modo de conexão Avançado.

SSID Até 32 caracteres
alfanuméricos.

Configura o SSID (nome da rede)
do sistema de rede sem fios ao
qual o projetor está conectado.

Segurança Abrir
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK

Seleciona o tipo de segurança
wireless usada na rede sem fios
(algumas opções só estão
disponíveis quando a
configuraçãoModo de ligação
está selecionada como
Avançado)

Frase Secreta Entre 8 e 63 caracteres
alfanuméricos.

Digite uma frase secreta para a
rede sem fios

Canal 1ch
6ch
11ch

No modo de ligação Rápido,
seleciona a faixa de frequência
(canal) utilizada pela rede sem
fios.
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Configuração Opções Descrição
Configurações IP DHCP

Endereço IP
Máscara sub-rede
Endereço gateway

Ativa o DHCP se a sua rede
designar endereços
automaticamente; configure
como Desactivado para digitar o
Endreço IP, aMáscara sub-
rede e o Endereço gateway da
rede manualmente.

Visualização SSID Activado
Desactivado

Seleciona se deseja que o SSID
seja exibido na tela do modo em
espera da rede e na tela inicial.

Exibir endereço IP Activado
Desactivado

Seleciona se deseja que o
endereço de IP seja exibido na
tela do modo em espera da rede
e na tela inicial.

Configurações IPv6 IPv6
Auto configuração
Usar ender. tempor.

Seleciona as configurações IPv6
quando você conecta o projetor a
uma rede usando IPv6.

Tema principal: Seleção manual das configurações de rede sem fio

Seleção das configurações de rede sem fio em Windows
Antes de conectar o projetor, selecione a rede sem fio correta no seu computador.
1. Para acessar o software do utilitário sem fio, acesse a área de trabalho e clique duas vezes no

ícone da rede na barra de tarefas do Windows.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Se o seu projetor estiver instalado em uma rede existente (modo Avançado), selecione o nome da
rede (SSID).

• Se o seu projetor estiver configurado para o modo Rápido, selecione o SSID do projetor.
3. Clique em Ligar.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio
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Seleção das configurações de rede sem fio em um Mac
Antes de conectar o projetor, selecione a rede sem fio correta no seu Mac.
1. Clique no ícone do AirPort na barra de menu no alto da tela.
2. Certifique-se de que o AirPort esteja ligado e então siga uma destas instruções:

• Se o seu projetor estiver instalado em uma rede existente (modo Avançado), selecione o nome da
rede (SSID).

• Se o seu projetor estiver configurado para o modo Rápido, selecione o SSID do projetor.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Configuração da segurança da rede sem fios
Você pode configurar a segurança para o projetor para usá-lo em uma rede sem fios. Configure uma
das seguintes opções de segurança para corresponder às configurações usadas na rede:
• Segurança WPA/WPA2-PSK (modo de conexão Avançado)
• Segurança WPA2-PSK (modos de conexão Avançado e Rápido)
Verifique com o seu administrador de rede para saber como digitar a informação correta.
1. Pressione o botãoMenu.
2. Selecione o menu Rede e pressione Enter.
3. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
4. Escolha Rede s. fios e pressione Enter.
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5. Selecione a configuração Segurança e pressione Enter.
6. Selecione as configurações de segurança para a sua rede.
7. Quando terminar, selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar as suas

configurações e sair do sistema de menus.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede
Você pode configurar o projetor para que lhe envie alertas por e-mail pela rede se houver um problema
com ele.
1. Pressione o botãoMenu.
2. Selecione o menu Rede e pressione Enter.
3. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
4. Selecione o menu Notificação e pressione Enter.

5. Ative Aviso de E-mail.
6. Digite o endereço IP para a configuração Servidor SMTP.

Observação: Para digitar um endereço de IP usando as teclas numéricas no controle remoto,
aperte e segure o botão Num. Não use estes endereços: 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255
(onde x é um número de 0 a 255).
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7. Selecione um número entre 1 e 65535 (o padrão é 25) como Número da porta para o provedor
SMTP.

8. Digite o endereço de email do remetente na opção De.
9. Selecione um campo Config. Endereço, digite o endereço de e-mail e selecione os alertas que

deseja receber. Repita para até três endereços. O seu endereço de e-mail pode ter até 32
caracteres alfanuméricos.

10. Quando terminar, selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar as suas
configurações e sair do sistema de menus.

Observação: Se um problema crítico fizer com que o projetor desligue, você pode não receber um
alerta por e-mail.

Mensagens de alerta por e-mail do projetor em rede
Tema principal: Uso do projetor em rede

Mensagens de alerta por e-mail do projetor em rede
Quando um problema ocorrer com o projetor em rede, se você selecionou a opção para receber alertas
por e-mail, você receberá um email contendo a seguinte informação:
• O endereço de e-mail digitado na configuração De.
• Epson Projector no assunto
• O nome do projetor com o problema
• O endereço de IP do projetor afetado
• Informação detalhada sobre o problema

Observação: Se um problema crítico fizer com que o projetor desligue, você pode não receber um
alerta por email.

Tema principal: Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede

Configuração de monitoramento usando SNMP
Administradores de rede podem instalar o software SNMP (protocolo de gerenciamento de rede
simples) em computadores em rede para que eles monitorem projetores. Se a sua rede usar esse
software, você pode configurar o projetor para monitoramento SNMP.
1. Pressione o botãoMenu.
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2. Selecione o menu Rede e pressione Enter.
3. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
4. Selecione o menu Notificação e aperte Enter.

5. Ative a configuração SNMP.
6. Digite até dois endereços de IP para receber notificações SNMP, usando 0 a 225 para cada campo

de endereço.

Observação: Para digitar o endereço IP usando as teclas numéricas no controle remoto, aperte e
segure o botão Num. Não use estes endereços: 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (onde x é
um número de 0 a 255).

7. Digite um nome de comunidade. Você pode digitar até 32 caracteres alfanuméricos de byte único.
8. Se quiser que o projetor receba mensagens divulgadas na rede, selecione o menu Outros e ative a

configuraçãoMessage Broadcasting. Administradores podem divulgar mensagens na rede
usando o Epson Projector Management (Windows somente).

9. Quando terminar, selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar as suas
configurações e sair do sistema de menus.

Tema principal: Uso do projetor em rede
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Controle de um projetor conectado à rede usando um navegador da web
Depois que o seu projetor estiver conectado à rede, será possível selecionar as configurações e
controlar a projeção com o uso de um navegador compatível. Isso permite o acesso remoto ao projetor.

Observação: A configuração de internet e funções de controle são compatíveis com o navegador
Microsoft Internet Explorer 9.0 ou posterior e com o Safari em redes que não usam um servidor proxy
para conexão. Não é possível selecionar todas as configurações de menu do projetor ou controlar todas
as suas funções ao usar um navegador.

Observação: Se configurar o modo de espera como Comunic. Activada no menu ECO, você pode
usar um navegador para selecionar configurações e controlar a projeção mesmo se o projetor estiver
em modo de espera.

1. Certifique-se de que o projetor está ligado.
2. Inicie o seu navegador em um computador ou dispositivo conectado à rede.
3. Digite o endereço IP do projetor na caixa de endereço do navegador e pressione a tecla Enter do

computador.

Anexo Proposta STG. Anexos. 2º Colocado. (0566389)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 236



78

Você verá a tela do Web Control.

4. Para selecionar as configurações do menu do projetor, selecione Avançado para exibir uma lista de
opções.

Observação: Você pode ter que fazer o login para acessar algumas opções na tela Web Control.
Caso veja uma janela de login, digite o seu nome de usuário e senha. (O nome de usuário padrão é
EPSONWEB; a senha padrão é admin.)

5. Para controlar remotamente a projeção, selecione a opção Controle básico da tela Web Control.

Observação: Caso veja uma janela de login, digite o seu nome de usuário e senha. (O nome de
usuário padrão é EPSONREMOTE; a senha padrão é guest.)
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Você verá uma tela como esta:

1 Controle do botão de energia
2 Seleciona uma fonte da porta HDMI
3 Seleciona a fonte USB Display
4 Seleciona a fonte do dispositivo USB
5 Controle do botão A/V Mute
6 Controle do botão Freeze
7 Controle dos botões de seta para cima e para baixo
8 Exibe um código QR
9 Controle dos botões Volume
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10 Seleciona a fonte de rede
11 Seleciona a fonte Screen Mirroring
12 Seleciona a fonte da porta Computer
13 Seleciona uma fonte da porta Video
14 Procura por fontes conectadas

6. Selecione o ícone correspondente à função do projetor que deseja controlar.
Tema principal: Uso do projetor em rede
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Soluções quando não conseguir acessar o projetor através da rede
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Uso dos recursos básicos do projetor
Siga as instruções nestas seções para usar os recursos básicos do projetor.
Ligar o projetor
Desligar o projetor
Seleção do idioma dos menus do projetor
Ajuste da altura da imagem
Formato da imagem
Redimensionamento da imagem
Ajustar o foco da imagem com o anel de foco
Operação do controle remoto
Seleção de uma fonte de imagem
Modos de projeção
Relação de aspecto da imagem
Modo cor
Controle do volume usando os botões de volume
Projeção de uma apresentação PC Free

Ligar o projetor
Ligue o computador ou equipamento de vídeo que deseja usar antes de ligar o projetor para que ele
possa exibir a fonte de imagem.

Anexo Proposta STG. Anexos. 2º Colocado. (0566389)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 240



82

1. Conecte o cabo de alimentação à entrada de energia do projetor.

2. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

Observação: Com o Direct Power On ativado, o projetor liga assim que conectado à tomada.

A luz power do projetor fica azul. Isso indica que o projetor está recebendo energia.
3. Pressione o botão de energia no projetor ou controle remoto para ligar o projetor.

O projetor emite um bipe e a luz Status pisca em azul enquanto o projetor aquece. Quando o
projetor tiver aquecido, a luz para de piscar e fica azul.

Alerta: Nunca olhe diretamente para a lente quando a lâmpada estiver acesa. Isso pode causar
danos aos olhos e é especialmente perigoso para crianças.

Se não vir uma imagem projetada imediatamente, tente o seguinte:
• Verifique se a tampa da lente está completamente aberta.
• Ligue o computador ou fonte de vídeo conectada.
• Insira um DVD ou outra forma de vídeo e pressione o botão Play, se necessário.
• Mude a saída da tela do computador usando um laptop.
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• Pressione o botão Source Search no projetor ou controle remoto para detectar a fonte de vídeo.
• Pressione o botão para a fonte de vídeo no controle remoto.
• Se a tela inicial for exibida, selecione a fonte que deseja projetar.
Uso da tela inicial
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
Tarefas relacionadas
Seleção de uma fonte de imagem

Uso da tela inicial
Você pode selecionar fontes de entrada e outras opções usadas com frequência a partir da tela inicial.
1. Para exibir a tela inicial, siga um destes passos:

• Pressione o botão Home no controle remoto.
• Ligue o projetor com a opção Auto Exib.Tela Inicial ativada.
• Ligue o projetor quando nenhum sinal estiver sendo recebido da fonte de entrada selecionada.

2. Aperte os botões de seta no controle remoto ou no painel de controle para navegar pela tela e
aperte Enter para selecionar uma opção.
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1 Seleciona a fonte de vídeo que deseja projetar
2 Exibe o guia de conexão
3 Exibe a tela de Ajuda
4 Exibe os menus do projetor
5 Seleciona opções personalizadas de menu
6 Selecione para projetar duas imagens de duas fontes diferentes simultaneamente
7 Corrige o formato da imagem

Observação: Sua tela principal pode ser diferente da ilustração mostrada aqui. Você pode
selecionar opções personalizadas de menu usando as opções Função Person.1 e e Função
Person.2 no menu Avançado.

3. Aperte o botão Home para esconder a tela inicial.
Tema principal: Ligar o projetor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Desligar o projetor
Antes de desligar o projetor, desligue qualquer computador conectado a ele para que possa ver a tela
do computador durante o desligamento.

Observação: Desligue o produto quando não for usá-lo, para prolongar a vida do projetor. A vida útil da
lâmpada irá variar de acordo com o modo selecionado, as condições de ambiente e o uso. O brilho
diminui com o tempo.

Observação: Quando usa a função A/V Mute, a lâmpada do projetor ainda está acesa. Para apagar a
lâmpada, desligue o projetor.

1. Pressione o botão de energia no projetor ou no controle remoto.
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O projetor exibe uma tela de confirmação de desligamento.

2. Pressione o botão de energia novamente. (Para deixá-lo ligado, pressione qualquer outro botão.)
O projetor emite dois bipes, a lâmpada se apaga e a luz Status se apaga.

Observação: Com a tecnologia Instant Off da Epson, não há período de resfriamento, então é
possível embalar o projetor para transporte imediatamente (se necessário).

3. Para transportar ou armazenar o projetor, certifique-se de que a luz de Status está apagada, depois
desconecte o cabo de alimentação.
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Cuidado: Para evitar danos ao projetor ou à lâmpada, nunca desconecte o cabo de alimentação
quando a luz de Status estiver acesa ou piscando.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor

Seleção do idioma dos menus do projetor
Se quiser ver os menus e mensagens do projetor em outro idioma, você pode mudar a configuração de
Língua.
1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botãoMenu.
3. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.

4. Selecione a configuração Língua e aperte Enter.
5. Selecione o idioma que deseja usar e pressione Enter.
6. PressioneMenu ou Esc para sair do sistema de menus.
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
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Ajuste da altura da imagem
Se estiver projetando de uma mesa ou outra superfície plana e a imagem estiver muito alta ou muito
baixa, você pode ajustar a altura da imagem usando os pés ajustáveis do projetor.
1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Para ajustar o pé frontal, pressione a alavanca de liberação do pé e eleve a frente do projetor.

O pé do projetor se estende.
3. Libere a alavanca para travar o pé.
4. Se a imagem estiver torta, gire os pés traseiros para ajustar a altura deles.

Se a imagem projetada estiver irregular, você precisa ajustar o formato da imagem.
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
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Formato da imagem
Você pode projetar uma imagem regular colocando o projetor diretamente em frente à tela e mantendo-
o nivelado. Se colocou o projetor a um ângulo da tela ou inclinado para cima ou para baixo, talvez seja
preciso corrigir o formato da imagem para uma melhor qualidade de exibição.
Quando ativa V-Keystone auto. no menu Definição do projetor, ele automaticamente corrige os efeitos
trapézio vertical quando você reposiciona o projetor.
Correção do formato da imagem com o controle deslizante de efeito trapézio horizontal
Correção do formato da imagem com os botões Keystone
Correção do formato da imagem com Quick Corner
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Correção do formato da imagem com o controle deslizante de efeito trapézio
horizontal

Você pode usar o controle deslizante do projetor de efeito trapézio horizontal para corrigir a forma de
uma imagem que é desigualmente retangular na horizontal, como quando o projetor é colocado para o
lado da área de projeção.

Observação: Para oferecer a melhor qualidade de imagem possível, ajuste a posição do projetor para
corrigir o formato da imagem. Se isso não for possível, use a alavanca de correção de efeito trapézio
(keystone) horizontal no projetor para corrigir o formato da imagem.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o
menu Definição.

2. Ajuste o controle deslizante até que a imagem fique igualmente retangular.
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Depois da correção, sua imagem será ligeiramente menor.
Tema principal: Formato da imagem

Correção do formato da imagem com os botões Keystone
Você pode usar os botões de keystone (correção de efeito trapézio) do projetor para corrigir o formato
de uma imagem retangular que esteja irregular nos lados.

Observação: Para oferecer a melhor qualidade de imagem possível, ajuste a posição do projetor para
corrigir o formato da imagem. Se isso não for possível, use os botões de correção de efeito trapézio
(keystone) no projetor para corrigir o formato da imagem.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o
menu Definição.

Observação: Você também pode exibir o padrão se apertar o botão User no controle remoto (se o
padrão de teste estiver designado para este botão).

2. Pressione um desses botões de keystone no painel de controle para exibir a tela de ajuste de efeito
trapézio.
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3. Pressione um botão keystone no painel de controle do projetor para ajustar o formato da imagem.
PowerLite S39
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PowerLite X39/W39

Observação: Os botões de ajuste de keystone horizontal são marcados comoW e T no PowerLite
S39.

Depois da correção, sua imagem será ligeiramente menor.

Observação: Se o projetor estiver instalado fora de alcance, você também pode corrigir o formato
da imagem com o controle remoto usando as configurações H/V-Keystone nos menus do projetor.
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Tema principal: Formato da imagem
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Definição

Correção do formato da imagem com Quick Corner
Você pode usar a configuração Quick Corner do projetor para corrigir a forma e o tamanho da imagem
que está retangularmente irregular em todos os lados.

Observação: Para oferecer a melhor qualidade de imagem possível, ajuste a posição do projetor para
corrigir o formato da imagem. Se isso não for possível, use a configuração Quick Corner para corrigir o
formato da imagem.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o
menu Definição.

Observação: Você também pode exibir o padrão se apertar o botão User no controle remoto (se o
padrão de teste estiver designado para este botão).

2. Pressione o botãoMenu.
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3. Selecione o menu Definição e pressione Enter.

4. Selecione a opção Keystone e aperte Enter.
5. Selecione a configuração Quick Corner e pressione Enter. Em seguida pressione Enter

novamente.
Você verá a tela de ajuste Quick Corner:

6. Use os botões de seta no projetor ou controle remoto para selecionar o canto da imagem que
deseja ajustar. Em seguida pressione Enter.
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7. Pressione os botões de seta para ajustar o formato da imagem conforme necessário.
8. Quando terminar, pressione Esc.
Tema principal: Formato da imagem

Redimensionamento da imagem
Você pode redimensionar a imagem usando o anel de zoom do projetor ou os botõesW e T,
dependendo do modelo do projetor.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o menu
Definição.

Observação: Você também pode exibir o padrão se apertar o botão User no controle remoto (se o
padrão de teste estiver designado para este botão).

• Se o projetor tiver um anel de zoom, gire-o para aumentar ou reduzir o tamanho da imagem.
• Se o projetor tiver botõesW e T, aperte o botãoW no painel de controle do projetor para aumentar o
tamanho da imagem. Para reduzir o tamanho da imagem, pressione o botão T.
PowerLite S39
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PowerLite X39/W39

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Ajustar o foco da imagem com o anel de foco
Você pode corrigir o foco usando o anel de foco.
1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o
menu Definição.

Observação: Você também pode exibir o padrão se apertar o botão User no controle remoto (se o
padrão de teste estiver designado para este botão).

2. Para melhorar a nitidez da imagem, gire o anel de foco do projetor.
PowerLite S39
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PowerLite X39/W39

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Operação do controle remoto
O controle remoto permite que você controle o projetor de quase qualquer lugar da sala. Você pode
apontá-lo para a tela, para a frente ou para a parte de trás do projetor.
Certifique-se de apontar o controle remoto para os receptores do projetor nas distâncias e ângulos
listados aqui.
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1 30°
2 6 metros
3 15°

Observação: Evite usar o controle remoto sob lâmpadas fluorescentes claras ou sob luz solar direta,
pois o projetor pode não responder corretamente. Se não for usar o controle remoto por um longo
período de tempo, retire as pilhas.

Uso do controle remoto como um mouse sem fio
Uso do controle remoto como um ponteiro
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Uso do controle remoto como um mouse sem fio
Você pode usar o controle remoto do projetor como um mouse sem fio para poder controlar a projeção a
uma distância do computador. O computador deve estar rodando Windows Vista ou posterior, OS X
10.7 ou posterior, ou macOS 10.12.x ou macOS 10.13.x.
1. Conecte o projetor a um computador usando a porta USB-B, Computer ou HDMI do projetor para

exibir vídeo.
2. Se você conectou o seu computador a uma porta que não seja a porta USB-B do projetor, também

conecte um cabo USB à porta USB-B do projetor e a uma porta USB no seu computador (para
suporte para mouse sem fio).

3. Inicie a sua apresentação.
4. Use os seguintes botões no controle remoto para controlar sua apresentação:

• Para mover por slides ou páginas, pressione os botões Page para cima ou para baixo.
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• Para mover o cursor na tela, use os botões de seta.
• Para clicar com o botão esquerdo, pressione o botão uma vez (pressione duas vezes para
duplo-clique).

• Para clicar com o botão direito, pressione o botão Esc.
• Para arrastar e soltar, mantenha o botão pressionado enquanto move o cursor com os botões
de seta, depois solte o botão no destino.

Tema principal: Operação do controle remoto
Tarefas relacionadas
Conexão ao computador para controle de mouse USB

Uso do controle remoto como um ponteiro
Você pode usar o controle remoto do projetor como um ponteiro para chamar atenção para informações
importantes na tela. A forma padrão do ponteiro é uma seta, mas você pode selecionar uma outra forma
usando o menu Definição.
1. Pressione o botão Pointer no controle remoto.
2. Use os botões de seta no controle remoto para posicionar o ponteiro na tela.

3. Pressione Esc para tirar o ponteiro da tela.
Tema principal: Operação do controle remoto

Seleção de uma fonte de imagem
Se conectou múltiplas fontes de imagem ao projetor, como um computador e um aparelho de DVD,
você pode querer trocar de uma fonte de imagem para outra.

Observação: Se você ativou a configuração Procurar Fonte Auto no menu Avançado, o projetor muda
automaticamente para outra fonte de imagem detectada se o sinal atual de imagem se perder.
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1. Certifique-se de que a fonte de imagem conectada que deseja usar está ligada.
2. Para fontes de imagem de vídeo, insira um DVD ou outra forma de vídeo e pressione Play, se

necessário.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Pressione o botão Source Search no projetor ou controle remoto até ver a imagem da fonte de
vídeo que deseja.

• Pressione o botão para a fonte que deseja no controle remoto. Se houver mais de uma porta para
aquela fonte, pressione o botão novamente para navegar pelas fontes.

1 Fontes da porta Computer
2 Fontes Video e HDMI
3 Fontes da porta USB (monitor de computador e dispositivos externos)
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4 Fonte de rede (LAN)

• Aperte o botão Home no controle remoto e selecione a fonte de imagem.

Observação: Sua tela principal pode ser diferente da ilustração mostrada aqui.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Modos de projeção
Dependendo de como posicionou o projetor, talvez seja preciso mudar o modo de projeção para que
suas imagens projetem corretamente.
• Frontal (configuração padrão) permite que projete de uma mesa em frente à tela.
• Frontal/Tecto inverte a imagem verticalmente para projetar de cabeça para baixo com montagem no
teto ou parede.

• Posterior inverte a imagem horizontalmente para projetar por trás de uma tela translúcida.
• Posterior/Tecto inverte a imagem vertical e horizontalmente para projetar do teto e por trás de uma
tela translúcida.

Mudança do modo de projeção usando o controle remoto
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Mudança do modo de projeção usando os menus
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Mudança do modo de projeção usando o controle remoto
Você pode mudar o modo de projeção para inverter a imagem verticalmente.
1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Mantenha o botão A/V Mute pressionado no controle remoto entre 5 e 10 segundos.

A imagem desaparece brevemente e reaparece invertida.
3. Para voltar a projeção ao modo original, mantenha pressionado o botão A/V Mute entre 5 e 10

segundos novamente.
Tema principal:Modos de projeção

Mudança do modo de projeção usando os menus
Você pode mudar o modo de projeção para inverter a imagem vertical ou horizontalmente usando os
menus do projetor.
1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Pressione o botãoMenu.
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3. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.

4. Selecione a configuração Projecção e pressione Enter.
5. Selecione um modo de projeção e pressione Enter.
6. PressioneMenu ou Esc para sair do sistema de menus.
Tema principal:Modos de projeção

Relação de aspecto da imagem
O projetor pode exibir imagens em diferentes proporções de largura-altura, chamadas relações de
aspecto. Normalmente, o sinal de entrada da fonte de vídeo determina a relação de aspecto da imagem.
Contudo, para certas imagens, você pode mudar a relação de aspecto para preencher sua tela
pressionando um botão no controle remoto.
Se você sempre quiser usar uma relação de aspecto em particular para uma certa fonte de entrada de
vídeo, você pode selecionar usando os menus do projetor.
Mudança da relação de aspecto da imagem
Relações de aspecto da imagem disponíveis
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Mudança da relação de aspecto da imagem
Você pode mudar a relação de aspecto da imagem exibida para redimensioná-la.
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1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Pressione o botão Aspect no controle remoto.

A forma e tamanho da imagem mudam, e o nome da relação de aspecto aparece rapidamente na
tela.

3. Para ver as relações de aspecto disponíveis para o seu sinal de entrada, pressione o botão Aspect
repetidamente.

Observação: Se estiver projetando de um computador e partes da imagem estiverem cortadas,
configure a opção Resolução como Largo ouModo Normal no menu Sinal.

Tema principal: Relação de aspecto da imagem
Referências relacionadas
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Relações de aspecto da imagem disponíveis
Você pode selecionar as seguintes relações de aspecto, dependendo do sinal de entrada da fonte de
imagem.

Observação: Faixas pretas e imagens cortadas podem aparecer na projeção em certas relações de
aspecto, dependendo da relação de aspecto e da resolução do sinal de entrada.

PowerLite W39
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Configuração da relação de
aspecto

Descrição

Automático Ajusta a relação de aspecto automaticamente de acordo com a
configuração de Resolução.

Modo Normal Exibe imagens usando toda a área de projeção e mantém a relação
de aspecto da imagem.

16:9 Converte a relação de aspecto da imagem para 16:9.
Modo Total Exibe imagens usando toda a largura da área de projeção, mas

não mantém a relação de aspecto.
Zoom Exibe imagens usando toda a largura da área de projeção e

mantém a relação de aspecto da imagem.
Nativa Exibe imagens como elas são (relação de aspecto e resolução são

mantidas).

PowerLite S39/X39

Configuração da relação de
aspecto

Descrição

Automático Ajusta a relação de aspecto automaticamente de acordo com a
configuração de Resolução.

Modo Normal Exibe imagens usando toda a área de projeção e mantém a relação
de aspecto da imagem.

4:3 Exibe imagens usando toda a área de projeção com relação de
aspecto 4:3.

16:9 Converte a relação de aspecto da imagem para 16:9.

Observação: A configuração Automático de relação de aspecto está disponível apenas com fontes de
imagem HDMI.

Tema principal: Relação de aspecto da imagem
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Modo cor
O projetor oferece modos de cor diferentes para proporcionar o melhor brilho, contraste e cor para uma
variedade de ambientes de visualização e tipos de imagem. Você pode selecionar um modo designado
para adequar a sua imagem ao ambiente, ou testar com os modos disponíveis.
Se você quiser usar sempre um modo de cor em particular para uma certa fonte de entrada de vídeo,
você pode selecioná-lo usando os menus do projetor.
Mudança do modo de cor
Modos de cor disponíveis
Ativar o ajuste Íris Automática
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Mudança do modo de cor
Você pode mudar o modo de cor do projetor usando o controle remoto para melhorar a imagem para o
seu ambiente de visualização.
1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Se estiver projetando a partir de um leitor de DVD ou outra fonte de vídeo, insira um disco ou outra

forma de vídeo e pressione o botão Play, se necessário.
3. Pressione o botão Color Mode no controle remoto para mudar o modo de cor.

A aparência da imagem muda e o nome do Modo cor aparece rapidamente na tela.
4. Para ver todos os modos de cor disponíveis para o seu sinal de entrada, pressione o botão Color

Mode repetidamente.
Tema principal:Modo cor
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Modos de cor disponíveis
Você pode ajustar o projetor para usar estes modos de cor, dependendo da fonte de entrada que estiver
usando:

Modo cor Descrição
Apresentação Melhor para apresentações em cores em salas iluminadas
Dinâmico Melhor para video-games em salas iluminadas
Cinema Melhor para filmes projetados em salas escuras
sRGB Melhor para imagens de computador sRGB padrão
Quadro preto Melhor para apresentações em um quadro negro de giz (ajusta as

cores conforme necessário).

Tema principal:Modo cor

Ativar o ajuste Íris Automática
Em certos modos de cor, você pode ativar a configuração Íris Automática para otimizar
automaticamente a imagem com base no brilho do conteúdo que projetar.
1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Pressione o botãoMenu.
3. Selecione o menu Imagem e pressione Enter.
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4. Selecione a configuração de Íris Automática e escolha uma destas opções:
• Alta velocidade para ajustar o brilho assim que a cena mudar.
• Normal para ajuste padrão de brilho.

Observação: Você pode configurar Íris Automática para cada Modo de Cor que suportar a função.
Você não pode alterar a definição de Íris Automática quando estiver usando a configuração de
Sub-título.

5. PressioneMenu ou Esc para sair dos menus.
Tema principal:Modo cor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Controle do volume usando os botões de volume
Você pode usar os botões Volume no controle remoto para ajustar o volume enquanto projeta uma
apresentação com áudio. Você também pode usar os botões de volume no painel de controle do
projetor (PowerLite X39/W39).
Os botões de volume controlam o sistema de alto-falante interno do projetor. Você deve ajustar o
volume separadamente para cada fonte de entrada conectada.
1. Ligue o projetor e comece uma apresentação que inclua áudio.
2. Pressione os botões Volume conforme necessário para diminuir ou aumentar o volume.

Uma medição do volume aparece na tela.
3. Para definir o volume em um nível específico para uma fonte de entrada, use os menus do projetor.
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
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Projeção de uma apresentação PC Free
Você pode usar a função PC Free sempre que conectar um dispositivo USB que contenha arquivos de
apresentação compatíveis. Isso lhe permite exibir rápida e facilmente o conteúdo dos arquivos e
controlar a exibição usando o controle remoto do projetor.
Tipos de arquivos PC Free suportados
Iniciar um show de slides PC Free
Iniciar uma apresentação de filme PC Free
Opções de exibição de PC Free
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Tipos de arquivos PC Free suportados
É possível usar os seguintes tipos de arquivo quando estiver usando a função PC Free do projetor.

Observação: Para melhores resultados, coloque seus arquivos em mídia formatada em FAT16/32. Se
tiver problemas para projetar mídia formatada para sistemas de arquivo que não sejam Windows, tente
formatar a mídia para Windows. Pode não ser possível usar as funções de segurança em certos
dispositivos de armazenamento USB com funções PC Free. Ao conectar um disco rígido compatível
com USB, conecte o adaptador AC fornecido com o disco. PC Free pode não funcionar com recursos de
segurança de dispositivo USB.

Tipo de arquivo
e extensão

Detalhes

Imagem (.jpg) Certifique-se de que o arquivo não seja:
• De formato CMYK
• De formato progressivo
• Altamente comprimido
• De resolução acima de 8192 × 8192

Imagem (.bmp) Certifique-se de que a resolução do arquivo não esteja acima de 1280 × 800
Imagem (.gif ) Certifique-se de que o arquivo não seja:

• Resolução acima de 1280 × 800
• Animado

Imagem (.png) Certifique-se de que a resolução do arquivo não esteja acima de 1280 × 800
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Tipo de arquivo
e extensão

Detalhes

Filme de JPEG
em movimento
(.avi)

Suporta AVI 1.0 somente
Certifique-se de que o arquivo não seja:
• Gravado com codec de áudio que não seja PCM ou ADPCM
• De resolução acima de 1280 × 720
• Maior do que 2GB

Tema principal: Projeção de uma apresentação PC Free

Iniciar um show de slides PC Free
Depois de conectar um dispositivo USB ou câmera digital ao projetor, você poderá mudar para a fonte
de entrada USB e começar a sua apresentação de um show de slides.

Observação: É possível mudar as opções de operação PC Free ou adicionar efeitos especiais
destacando Opção na parte inferior da tela e pressionando Enter.

1. Pressione o botão USB no controle remoto do projetor.
A tela PC Free aparece.
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2. Faça o seguinte, conforme necessário, para localizar os arquivos:
• Caso necessite exibir arquivos localizados em uma subpasta no seu dispositivo, pressione os
botões de seta para destacar a pasta e pressione o botão Enter.

• Para voltar um nível de pasta no seu dispositivo, destaque Voltar topo e pressione Enter.
• Para visualizar os arquivos adicionais em uma pasta, selecione Página seguinte ou Página
anterior e pressione Enter.

3. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Para exibir uma imagem individual, pressione os botões de seta para destacar a imagem e
pressione Enter. (Pressione o botão Esc para regressar à tela da lista de arquivo.)

• Para exibir uma apresentação de slides de todas as imagens em uma pasta, pressione as teclas
de seta para destacar a opção de Apresentação, na parte inferior da tela, e pressione Enter.

Observação: Se os nomes de arquivo tiverem mais de 8 caracteres ou incluírem símbolos não
suportados, os nomes dos arquivos podem ser reduzidos ou alterados apenas na tela.

4. Enquanto projeta, use os seguintes comandos para controlar a exibição, conforme necessário:
• Para girar a imagem exibida, pressione o botão de seta para cima ou para baixo.
• Para mover-se para a imagem seguinte ou anterior, pressione o botão de seta para a esquerda
ou para a direita.

5. Para parar a exibição, siga as instruções na tela ou pressione o botão Esc.
Tema principal: Projeção de uma apresentação PC Free

Iniciar uma apresentação de filme PC Free
Depois de conectar um dispositivo USB ou câmera digital ao projetor, você poderá mudar para a fonte
de entrada USB e começar a sua apresentação de filme.

Observação: É possível mudar as opções de operação PC Free destacando Opção na parte inferior da
tela e pressionando Enter.

1. Pressione o botão USB no controle remoto do projetor.
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A tela PC Free aparece.

2. Faça o seguinte, conforme necessário, para localizar os arquivos:
• Caso necessite exibir arquivos localizados em uma subpasta no seu dispositivo, pressione os
botões de seta para destacar a pasta e pressione o botão Enter.

• Para voltar um nível de pasta no seu dispositivo, destaque Voltar topo e pressione Enter.
• Para visualizar os arquivos adicionais em uma pasta, selecione Página seguinte ou Página
anterior e pressione Enter. (Você também pode apertar os botões Page para cima ou para baixo
no controle remoto.)

• Para exibir arquivos de filmes de um drive USB diferente, selecione Seleccionar unidade na
parte superior da tela PC Free e aperte Enter.

3. Para reproduzir um filme, aperte os botões de seta para destacar o arquivo e aperte Enter.

Observação: Se os nomes de arquivo tiverem mais de 8 caracteres ou incluírem símbolos não
suportados, os nomes dos arquivos podem ser reduzidos ou modificados apenas na tela. Se quiser
reproduzir todos os filmes em uma pasta em sequência, selecione a opção Apresentação na parte
inferior da tela.

4. Para parar o filme, aperte o botão Esc, destaque Sair e aperte Enter.
Tema principal: Projeção de uma apresentação PC Free
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Opções de exibição de PC Free
Você pode selecionar estas opções de exibição quando estiver usando a função de PC Free do projetor.

Configuração Opções Descrição
Ordem de
visualização

Ordem de nomes Exibe os arquivos por ordem alfabética
Ordem de datas Exibe os arquivos por ordem cronológica

Ordem Crescente Classifica os arquivos do primeiro ao último
Decrescente Classifica os arquivos do último ao primeiro

Execução contínua Activado Mostra uma apresentação de slides contínua
Desactivado Mostra uma apresentação de slides uma vez

Tempo comutação
ecrã

Não Não exibe o próximo arquivo automaticamente
1 segundo a 60 segundos Exibe os arquivos durante o tempo

selecionado e muda para o próximo arquivo
automaticamente; imagens de alta resolução
podem mudar mais lentamente
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Configuração Opções Descrição
Efeito Limpar Transições entre as imagens com efeito de

rodo
Dissolver Transições entre as imagens com efeito de

dissolução
Aleatória Transições entre as imagens com efeitos

variados

Tema principal: Projeção de uma apresentação PC Free
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Ajuste dos recursos do projetor
Siga as instruções nestas seções para usar os ajustes de recurso do projetor.
Desativação temporária da imagem e do som
Interrupção temporária da ação do vídeo
Ampliação e redução de imagens
Recursos de segurança do projetor
Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores
Projeção simultânea de duas imagens
Cópia das configurações de menu entre os projetores

Desativação temporária da imagem e do som
Você pode desativar temporariamente a imagem e o som projetados se quiser redirecionar a atenção
da plateia durante uma apresentação. Contudo, qualquer som ou ação de vídeo continuará sendo
executado, portanto não é possível continuar a projeção do ponto em que parou.
Se quiser exibir uma imagem como o logo de uma empresa ou foto quando a apresentação for parada,
você pode configurar este recurso usando os menus do projetor.

Observação: Se a imagem e o som ficarem desativados por mais de 30 minutos, a energia desliga
automaticamente. Você pode ativar e desativar esta configuração usando o menu ECO do projetor.

Observação: A lâmpada ainda está acesa enquanto usa o A/V Mute e as horas da lâmpada continuam
a acumular.

1. Pressione o botão A/V Mute no controle remoto para parar a projeção e silenciar qualquer som
temporariamente.
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2. Para reativar a imagem e o som, pressione o botão A/V Mute novamente.

Observação: Também é possível parar a projeção fechando a tampa deslizante A/V Mute no projetor.

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Tarefas relacionadas
Salvar um logotipo de usuário para exibição

Interrupção temporária da ação do vídeo
É possível interromper a ação em um vídeo ou apresentação de computador temporariamente e manter
a imagem atual na tela. Contudo, qualquer som ou ação de vídeo continuará sendo executado, portanto
não é possível continuar a projeção do ponto em que parou.
1. Pressione o botão Freeze no controle remoto para parar a ação do vídeo.

2. Para reiniciar a ação do vídeo em progresso, aperte o botão Freeze novamente.
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor
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Ampliação e redução de imagens
Você pode chamar atenção para partes da apresentação dando zoom em uma parte da imagem para
aumentá-la na tela.

1. Pressione o botão E-Zoom + no controle remoto.

Você verá um ponteiro de coordenadas no centro da área a ser ampliada.
2. Use os seguintes botões do controle remoto para ajustar a imagem ampliada.

• Use os botões de seta para posicionar o ponteiro na área da imagem que deseja ampliar.
• Pressione o botão E-Zoom + repetidamente para ampliar a área da imagem conforme
necessário. Pressione e segure o botão E-Zoom + para ampliar a imagem mais rapidamente.

• Para mover pela área ampliada, use os botões de seta.
• Para reduzir o tamanho da imagem, pressione o botão E-Zoom - conforme necessário.
• Para retornar ao tamanho original da imagem, pressione Esc.

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor
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Recursos de segurança do projetor
Você pode proteger o projetor contra roubo ou uso não-intencional configurando os seguintes recursos
de segurança:
• Segurança por senha para evitar que o projetor seja ligado e evitar mudanças à tela inicial e outras
configurações.

• Segurança por bloqueio de botões para bloquear operação do projetor usando os botões no painel de
controle.

• Cabos de segurança para prender fisicamente o projetor no lugar.
Tipos de segurança por senha
Bloqueio dos botões do projetor
Instalação de um cabo de segurança
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Tipos de segurança por senha
Você pode configurar estes tipos de segurança por senha usando uma senha compartilhada:
• A senha Protecção da ligação evita que qualquer um use o projetor sem antes digitar uma senha.
• A senha Protec. logó.util. previne que alguém mude a tela personalizada que o projetor exibe
quando é ligado. A presença da tela personalizada desencoraja o roubo, identificando o dono do
projetor.

• A senha de Protecção da rede evita que qualquer um mude as configurações de rede nos menus do
projetor.

Configuração de uma senha
Seleção de tipos de segurança por senha
Digitar a senha para uso do projetor
Salvar um logotipo de usuário para exibição
Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Configuração de uma senha
Para usar segurança por senha, você deve definir uma senha.

Observação: A senha padrão é 0000.
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1. Mantenha o botão Freeze do controle remoto pressionado por aproximadamente cinco segundos
ou até que este menu apareça.

2. Pressione a seta para baixo para selecionar Palavra-passe e pressione Enter.
Você verá o comando “Deseja alterar a palavra-passe?”.

3. Selecione Sim e pressione Enter.
4. Mantenha o botão Num pressionado no controle remoto e use o teclado numérico para digitar uma

senha de quatro dígitos.

A senha é mostrada como **** enquanto digitada. Depois verá o comando de confirmação.
5. Digite a senha novamente.

Você verá a mensagem “Palavra-passe aceite”.
6. Pressione Esc para retornar ao menu.
7. Anote a senha e guarde-a em um local seguro, caso a esqueça.
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Tema principal: Tipos de segurança por senha
Tarefas relacionadas
Seleção de tipos de segurança por senha

Seleção de tipos de segurança por senha
Depois de configurar a senha, este menu aparece, permitindo que selecione os tipos de segurança de
senha que deseja usar.

Se não vir este menu, mantenha o botão Freeze do controle remoto pressionado por aproximadamente
cinco segundos até que o menu apareça.
• Para evitar uso não-autorizado do projetor, selecione Protecção da ligação, aperte Enter, selecione
Activado, aperte Enter novamente e depois aperte Esc.

• Para evitar mudanças à tela Logótipo utilizador ou às configurações de exibição relacionadas,
selecione Protec. logó. util., aperte Enter, selecione Activado, aperte Enter novamente e depois
aperte Esc.

• Para evitar mudanças às configurações de rede, selecione Protecção da rede, pressione Enter,
selecione Activado, pressione Enter novamente e depois pressione Esc.

Observação: Certifique-se de manter o controle remoto em um local seguro. Se perder o controle
remoto, não será possível digitar a senha necessária para usar o projetor.

Tema principal: Tipos de segurança por senha
Tarefas relacionadas
Configuração de uma senha
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Digitar a senha para uso do projetor
Se uma senha for definida e uma senha Protecção da ligação estiver habilitada, você verá uma
solicitação para digitar a senha sempre que ligar o projetor.

Você deve digitar a senha correta para usar o projetor.
1. Mantenha o botão Num no controle remoto pressionado enquanto digita a senha usando o teclado

numérico.

Observação: A senha padrão é 0000.

A tela da senha se fecha.
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2. Se a senha estiver incorreta, as seguintes situações poderão acontecer:
• Você verá a mensagem “Palavra-passe incorrecta” e uma solicitação para tentar novamente.
Digite a senha correta para continuar.

• Se você digitar a senha errada três vezes seguidas, uma mensagem aparecerá dizendo que o
projetor está travado. Depois da mensagem ser exibida por 5 minutos, o projetor entra em modo
de espera. Desconecte o projetor, conecte o cabo de energia e ligue o projetor. Você vê um
pedido para que digite a senha.

• Se você continuar a digitar a senha incorreta várias vezes em sucessão, o projetor exibirá um
código e uma mensagem pedindo que contacte o suporte da Epson. Não tente digitar a senha
novamente. Quando você contatar o suporte da Epson, forneça o código apresentado e prova de
compra para obter assistência para destravar o projetor.

Tema principal: Tipos de segurança por senha
Referências relacionadas
Onde obter ajuda

Salvar um logotipo de usuário para exibição
Você pode transferir uma imagem para o projetor e depois exibi-la sempre que o projetor ligar. Também
é possível exibir a imagem quando o projetor não estiver recebendo um sinal ou quando você parar a
projeção temporariamente (usando a função A/V Mute). Esta imagem transferida é chamada de tela de
logotipo do usuário.
A imagem selecionada como logotipo de usuário pode ser uma foto, gráfico ou logotipo de empresa, o
que é útil para identificar o dono do projetor para ajudar a impedir furto. Você pode evitar mudanças ao
logotipo de usuário se configurar uma senha para protegê-lo.

Observação: Quando você copia as configurações de menu de um projetor para outro usando a função
de configuração de lote, o logotipo do usuário também é copiado. Não inclua qualquer informação no
logotipo de usuário que não queira compartilhar entre múltiplos computadores.

1. Exibe a imagem que quer projetar como o logotipo de usuário.
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2. Pressione o botãoMenu, selecione o menu Avançado e pressione Enter.

3. Selecione a configuração Logótipo utilizador e pressione Enter.
Você verá uma confirmação perguntando se deseja usar a imagem exibida como logotipo do
usuário.

4. Selecione Sim e pressione Enter.
Você verá uma caixa de seleção sobre a imagem.

Observação: Quando selecionar Logo Utiliz., ajustes como Keystone, E-Zoom ou Aspecto serão
temporariamente cancelados.

5. Use os botões de seta no controle remoto para selecionar a área da imagem que deseja usar como
logotipo do usuário e pressione Enter.
Você verá uma confirmação perguntando se deseja selecionar esta área da imagem.

6. Selecione Sim e pressione Enter. (Se deseja mudar a área selecionada, selecione Não, pressione
Enter e repita a última etapa.)
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Você verá o menu Factor de ampliação na tela Logótipo utilizador.

7. Selecione uma porcentagem de zoom e pressione Enter.
Você verá uma confirmação perguntando se deseja salvar a imagem como logotipo do usuário.

8. Selecione Sim e pressione Enter.
Você verá uma mensagem de conclusão.

9. Pressione Esc para sair da tela de mensagem.
10. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.
11. Selecione Visor e pressione Enter.
12. Selecione quando deseja exibir a tela de logotipo do usuário:

• Para exibi-la quando não houver nenhum sinal, selecione Visualizar fundo e defina como Logo.
• Para exibi-la sempre que ligar o projetor, selecione Ecrã inicial e defina como Activado.
• Para exibi-la quando pressionar o botão A/V Mute, selecione A/V Mute e defina como Logo.

Para evitar que qualquer pessoa mude as configurações de logotipo de usuário sem antes digitar uma
senha, defina uma senha e ative a segurança do logotipo de usuário.
Tema principal: Tipos de segurança por senha

Bloqueio dos botões do projetor
Você pode bloquear os botões no painel de controle do projetor para evitar que qualquer outra pessoa
use o projetor. É possível bloquear todos os botões ou todos os botões com exceção do botão de
energia.

Observação: O projetor ainda pode ser operado usando o controle remoto.
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1. Pressione o botãoMenu.
2. Selecione o menu Definição e pressione Enter.

3. Selecione a configuração Bloquear definição e aperte Enter.
4. Selecione a configuração Bloqueio operação e pressione Enter.
5. Selecione um destes tipos de bloqueio e pressione Enter:

• Para bloquear todos os botões do projetor, selecione Bloqueio geral.
• Para bloquear todos os botões com exceção do botão de energia, selecione Bloqueio operação.
Você verá uma mensagem de confirmação.

6. Selecione Sim e pressione Enter.
Desbloqueio dos botões do projetor
Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Desbloqueio dos botões do projetor
Se os botões do projetor estiverem bloqueados, mantenha o botão Enter do painel de controle do
projetor pressionado por sete segundos para desbloqueá-los. Você também pode definir a configuração
Bloqueio operação como Desactivado no menu Definição.
Tema principal: Bloqueio dos botões do projetor
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Instalação de um cabo de segurança
Você pode instalar dois tipos de cabos de segurança no projetor para desencorajar roubo.
• Use o encaixe de segurança no projetor para prender uma trava Kensington. Consulte uma loja local
de eletrônicos ou de informática para informações sobre compra.

• Use o ponto de fixação do cabo de segurança no projetor para fixar um cabo e prendê-lo a um móvel
pesado.

Observação: Não passe cabos de prevenção de queda pelo ponto de fixação do cabo de segurança,
quando montar o projetor em uma parede ou no teto.

Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores
Você pode operar múltiplos projetores usando um controle remoto para apresentações mais
elaboradas. Para fazer isso, você define um número de identificação para cada projetor e para o
controle remoto. Então você poderá operar todos os projetores de uma só vez ou individualmente.
Configuração da ID do projetor
Configuração da ID do controle remoto
Igualdade de qualidade da exibição de múltiplos projetores
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor
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Configuração da ID do projetor
Se deseja controlar múltiplos projetores através de um controle remoto, dê a cada projetor uma ID
única.
1. Pressione o botãoMenu.
2. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.
3. Selecione ID do Projector e pressione Enter.

4. Aperte os botões de seta no controle remoto para selecionar o número de identificação que deseja
usar para o projetor. Em seguida pressione Enter.

Repita estas etapas para quaisquer outros projetores que deseje operar através de um controle remoto.

Observação: Se não souber a ID do projetor, aponte o controle remoto para o projetor e aperte o botão
ID para exibir temporariamente a ID do projetor na tela.

Tema principal: Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores

Configuração da ID do controle remoto
A ID do controle remoto é definida como zero como padrão para que possa operar qualquer projetor
compatível. Se quiser determinar que o controle remoto opere apenas um projetor em particular, você
precisa definir a ID do controle remoto para ser igual à ID do projetor.

Observação: Você deve definir a ID do controle remoto para corresponder à ID do projetor cada vez
que ligar o projetor que configurou para ser controlado.
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1. Ligue o projetor que você deseja que o controle remoto opere com exclusividade.
2. Certifique-se de que sabe o número de ID do projetor definido no menu Avançado da configuração

ID do Projector.

Observação: Se você esqueceu a ID do projetor, aponte o controle remoto para o projetor e aperte
o botão ID para exibir temporariamente a ID do projetor na tela. Se você desativar a configuração ID
do Projector, o controle remoto irá operar o projetor independentemente da ID selecionada no
controle remoto.

3. Aponte o controle remoto para aquele projetor.
4. Mantenha o botão ID no controle remoto pressionado enquanto pressiona o botão numérico

equivalente à ID do projetor. Depois solte os botões.

5. Pressione o botão ID no controle remoto para verificar se o processo de configuração de ID
funcionou.
Você verá uma mensagem exibida pelo projetor.
• Se o controle remoto estiver listado como Activado, a ID do controle remoto é definida para
operar apenas o projetor listado.

• Se o controle remoto estiver listado como Desactivado, a ID do controle remoto não está definida
corretamente. Repita as etapas acima para definir a ID equivalente ao projetor que deseja
controlar.

Tema principal: Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores

Igualdade de qualidade da exibição de múltiplos projetores
É possível igualar a qualidade da exibição de múltiplos projetores que irão projetar próximos um do
outro.
1. Ligue todos os projetores nos quais você deseja igualar a qualidade da exibição.
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2. Defina números de ID em cada projetor.
3. Defina a ID do controle remoto para corresponder ao primeiro projetor.
4. Pressione o botãoMenu, selecione o menu Imagem e pressione Enter.

5. Selecione configurações conforme necessário.
6. Defina a ID do controle remoto para corresponder ao próximo projetor, depois selecione ajustes no

menu Imagem conforme necessário para igualar as imagens dos projetores.

Observação: O brilho e matiz podem não ser exatamente iguais mesmo depois dos ajustes. Se as
diferenças de brilho e matiz se tornarem mais notáveis com o tempo, repita os ajustes.

Tema principal: Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores
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Projeção simultânea de duas imagens
Você pode usar a função de tela dividida para projetar simultaneamente, lado a lado, duas imagens de
duas fontes de imagem diferentes. Você pode controlar a função de tela dividida usando o controle
remoto, os menus do projetor ou a função interativa.

Observação: Enquanto estiver usando a função de tela dividida, outras funções do projetor podem não
estar disponíveis e algumas configurações podem ser aplicadas automaticamente às duas imagens.

Observação: Você não pode usar a tela dividida com certas combinações de fonte de entrada.
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1. Pressione o botão Split do controle remoto.

A fonte de entrada selecionada no momento move-se para o lado esquerdo da tela.
2. Pressione o botãoMenu.

Você verá a seguinte tela:

3. Para selecionar uma fonte de entrada para a outra imagem, selecione a configuração Fonte, aperte
Enter, selecione a fonte de entrada, selecione Executar e aperte Enter. (Você também pode mudar
as fontes de imagem, se necessário.)

4. Para trocar as imagens, selecione Alternar Telas e aperte Enter.
5. Para mudar o tamanho das imagens, selecione a configuração Tamanho da Tela, aperte Enter,

selecione uma opção de tamanho, aperte Enter e aperteMenu para sair.

Observação: Dependendo dos sinais de entrada de vídeo, as imagens podem não aparecer do
mesmo tamanho, mesmo que você selecione a opção Igual.
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6. Para selecionar o áudio que quer ouvir, selecione a configuração Fonte de Áudio, aperte Enter,
selecione uma opção de áudio, aperte Enter e aperteMenu para sair.

7. Para alinhar as imagens projetadas, selecione a configuração Align, aperte Enter, selecione a
configuração, aperte Enter e aperteMenu para sair.

8. Para sair da função de tela dividida, aperte o botão Split ou Esc.
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Cópia das configurações de menu entre os projetores
Depois de selecionar as configurações de menu para o seu projetor, você pode transferi-las para outro
projetor do mesmo modelo.

Observação: Copie as configurações do projetor antes de ajustar a imagem projetada usando as
configurações de ajuste de imagem do projetor. Qualquer configuração gravada de logotipo de usuário
no projetor será transferida para o outro projetor.

Cuidado: Se o processo de cópia falhar devido a uma queda de energia, erro de comunicação ou por
qualquer outra razão, a Epson não será responsável por custos de reparo incorridos.

As seguintes configurações não serão transferidas entre os projetores:
• Itens do meu Informação
• Configurações do menu Rede que não sejam as do menu Notificação ou Outros
Salvar as configurações em um pendrive
Transferência de configurações de um pendrive
Salvar configurações em um computador
Transferência de configurações de um computador
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Salvar as configurações em um pendrive
Você pode salvar as configurações do projetor para transferi-las a um pendrive.

Observação: Use um pendrive vazio. Se o drive tiver outros arquivos, a transferência pode não
completar corretamente. O pendrive deve usar o formato FAT e não pode ter funções de segurança.

1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação da entrada de energia do projetor.
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2. Insira o pendrive na porta USB-A.
PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Observação: Conecte o pendrive diretamente no projetor. Não use um hub ou as suas
configurações podem não salvar corretamente.

3. Aperte e segure o botão Esc no painel de controle ou no controle remoto enquanto conecta o cabo
de alimentação à entrada de energia do projetor.

4. Quando todas as luzes do projetor acenderem, solte o botão Esc.
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As luzes piscam para indicar que as configurações estão transferindo para o flash drive. Quando as
luzes param de piscar, a luz de energia fica azul e o projetor entrar em modo de espera.

Cuidado: Não desconecte o cabo de alimentação nem remova o pendrive enquanto as luzes
estiverem piscando. Isso pode danificar o projetor.

5. Depois que o projetor entrar em modo de espera, remova o pendrive.
Tema principal: Cópia das configurações de menu entre os projetores

Transferência de configurações de um pendrive
Depois de salvar as configurações em um pendrive, você pode transferi-las para outro projetor do
mesmo modelo.

Observação: Certifique-se de que o pendrive contém somente uma transferência de configurações de
outro projetor do mesmo modelo. As configurações estão contidas em um arquivo chamado
pjconfdata.bin. Se o drive tiver outros arquivos, a transferência pode não completar corretamente.

Não ajuste as configurações de imagem no projetor até depois de ter transferido as configurações para
ele. Caso contrário, pode ter que refazer os ajustes.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação da entrada de energia do projetor.
2. Insira o flash drive na porta USB-A.

PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

Observação: Conecte o pendrive diretamente no projetor. Não use um hub ou as suas
configurações podem não salvar corretamente.
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3. Aperte e segure o botãoMenu no painel de controle ou no controle remoto enquanto conecta o
cabo de alimentação à entrada de energia do projetor.

4. Quando todas as luzes do projetor acenderem, solte o botãoMenu.
As luzes piscam para indicar que as configurações estão transferindo para o projetor. Quando as
luzes param de piscar, a luz de energia fica azul e o projetor entrar em modo de espera.

Cuidado: Não desconecte o cabo de alimentação ou remova o pendrive enquanto as luzes
estiverem piscando. Isso pode danificar o projetor.

5. Depois que o projetor entrar em modo de espera, remova o pendrive.
Tema principal: Cópia das configurações de menu entre os projetores

Salvar configurações em um computador
Você pode salvar as configurações do projetor para transferi-las a um computador.
O seu computador deve estar rodando um dos seguinte sistemas operacionais:
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8.x
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• Windows 10
• OS X 10.7.x
• OS X 10.8.x
• OS X 10.9.x
• OS X 10.10.x
• OS X 10.11.x
• macOS 10.12.x
• macOS 10.13.x
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação da entrada de energia do projetor.
2. Conecte um cabo USB à porta USB-B do projetor.

PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

3. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.
4. Aperte e segure o botão Esc no painel de controle ou no controle remoto enquanto conecta o cabo

de eletricidade à entrada de energia do projetor.

5. Quando todas as luzes do projetor acenderem, solte o botão Esc.
O projetor aparece como um disco removível no seu computador.

6. Abra o disco removível e copie o arquivo pjconfdata.bin para o seu computador.
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7. Depois de copiar o arquivo, siga um destes passos:
• Windows: AbraMeu computador, Computador,Windows Explorer ou o utilitário Explorador
de Arquivos. Clique com o botão direito do mouse no nome do seu projetor (listado como disco
removível) e selecione Ejetar.

• Mac: Arraste o ícone de disco removível do seu projetor do desktop para o lixo.
O projetor entra em modo de repouso.

Tema principal: Cópia das configurações de menu entre os projetores

Transferência de configurações de um computador
Depois de salvar as configurações em um computador, você pode transferi-las para outro projetor do
mesmo modelo.
O seu computador deve estar rodando um dos seguinte sistemas operacionais:
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8.x
• Windows 10
• OS X 10.7.x
• OS X 10.8.x
• OS X 10.9.x
• OS X 10.10.x
• OS X 10.11.x
• macOS 10.12.x
• macOS 10.13.x
Não ajuste as configurações de imagem no projetor até depois de ter transferido as configurações para
ele. Caso contrário, pode ter que refazer os ajustes.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação da entrada de energia do projetor.
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2. Conecte um cabo USB à porta USB-B do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39

PowerLite W39
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3. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.
4. Aperte e segure o botãoMenu no painel de controle ou no controle remoto enquanto conecta o

cabo de eletricidade à entrada de energia do projetor.

5. Quando todas as luzes do projetor acenderem, solte o botãoMenu.
O projetor aparece como um disco removível no seu computador.

6. Copie o arquivo pjconfdata.bin do seu computador para o disco removível.

Observação: Não copie outros arquivos para o disco removível.

7. Depois de copiar o arquivo, siga um destes passos:
• Windows: AbraMeu computador, Computador,Windows Explorer ou o utilitário Explorador
de Arquivos. Clique com o botão direito do mouse no nome do seu projetor (listado como disco
removível) e selecione Ejetar.

• Mac: Arraste o ícone de disco removível do seu projetor do desktop para o lixo.
Todas as luzes começam a piscar para indicar que as configurações do projetor estão sendo
atualizadas. Quando as luzes param de piscar, a luz power fica azul e o projetor entra em modo de
espera.

Anexo Proposta STG. Anexos. 2º Colocado. (0566389)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 300



142

Cuidado: Não desconecte o cabo de energia enquanto as luzes estiverem piscando. Isso pode
danificar o projetor.

Tema principal: Cópia das configurações de menu entre os projetores
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Ajuste das definições de menu
Siga as instruções nestas seções para acessar o sistema de menus do projetor e mudar as suas
configurações.
Uso do sistema de menus do projetor
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Configuração de opções do projetor - menu Definição
Configuração de opções do projetor - menu Avançado
Configuração de rede do projetor - menu Rede
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Exibição da informação do projetor - menu Informação
Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar

Uso do sistema de menus do projetor
Você pode usar os menus do projetor para ajustar as configurações que controlam como o seu projetor
funciona. O projetor exibe os menus na tela.
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1. Pressione o botãoMenu no painel de controle ou no controle remoto.

Você vê a tela de menus exibindo as configurações do menu Imagem.
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2. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para navegar pelos menus listados à esquerda. As
configurações para cada menu aparecem à direita.

Observação: Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

3. Para modificar as configurações no menu exibido, aperte Enter.
4. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para navegar pelas opções.
5. Modifique as configurações usando os botões listados na parte inferior das telas de menu.
6. Para retornar todas as configurações de menu aos seus valores originais, selecione Reiniciar.
7. Quando terminar de modificar as configurações em um menu, pressione Esc.
8. PressioneMenu ou Esc para sair do sistema de menus.
Tema principal: Ajuste das definições de menu

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
As configurações no menu Imagem permitem que você ajuste a qualidade da imagem para a fonte de
entrada que estiver usando. Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que ela esteja conectada e
selecione a fonte.
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Configuração Opções Descrição
Modo cor Veja a lista disponível de modos

de cor.
Ajusta a nitidez das cores da
imagem para vários tipos de
imagens e ambientes.

Brilho Diversos níveis disponíveis. Clareia ou escurece toda a
imagem.

Contraste Diversos níveis disponíveis. Ajusta a diferença entre as
áreas claras e escuras da
imagem.

Saturação da cor Diversos níveis disponíveis. Ajusta a intensidade das cores
da imagem.

Cor Diversos níveis disponíveis. Ajusta o equilíbrio dos tons de
verde a magenta da imagem.

Nitidez Diversos níveis disponíveis. Ajusta a nitidez ou a suavidade
dos detalhes da imagem.

Temp. cor (temperatura da cor) Temp. cor
Personalizado

Determina o tom geral da cor;
valores altos deixam a imagem
azul (frio) e valores baixos
deixam a imagem vermelha
(quente).
Temp. cor: define o tom da cor
em um intervalo de 3200 a
10000 °K (Kelvin) para o Modo
de cor sRGB ou de 0 a 10 para
todos os outros modos de cor.
Personalizado: ajusta a
intensidade de tonalidades
individuais na imagem; oferece
controles de offset e ganho de
RGB para calibragem de cores
de nível profissional.

Aprimor. Imagem Redução ruído Reduz tremor em imagens
analógicas.
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Configuração Opções Descrição
Avançado Desentrelaçamento Define se os sinais entrelaçados

para progressivo devem ser
convertidos para certos tipos de
imagem de vídeo.
Desactivado: para imagens em
movimento.
Vídeo: para a maioria das
imagens de vídeo.
Film/Auto: para filmes, gráficos
de computador e animação.

Íris Automática Desactivado
Normal
Alta velocidade

Ajusta a luminosidade projetada
baseado no brilho da imagem
quando o Modo cor Dinâmico
ou Cinema está selecionado;
Alta velocidade determina uma
correção de luminosidade mais
rápida para imagens em
movimento rápido.

Observação: A configuração Brilho não afeta o brilho da lâmpada. Para mudar o modo de brilho da
lâmpada, use a configuração Consumo de Energia no menu ECO.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
Referências relacionadas
Modos de cor disponíveis
Configuração de opções do projetor - menu ECO
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Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Normalmente, o projetor detecta e otimiza a configuração de sinal de entrada automaticamente. Se
precisar personalizar as configurações, você pode usar o menu Sinal. Os parâmetros disponíveis
dependem da fonte de entrada selecionada.

Observação: É possível restaurar as configurações de fábrica de Posição, Alinhamento e Sinc.
apertando o botão Auto no controle remoto.

Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que ela esteja conectada e
selecione a fonte.

Configuração Opções Descrição
Resolução Auto

Largo
Normal

Define a resolução do sinal de
entrada se não for detectado
automaticamente usando a
opção Automático.

Aspecto Veja a lista de relações de
aspecto disponíveis.

Define a relação de aspecto
(relação de largura para altura da
imagem) para a fonte de entrada
selecionada.
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Configuração Opções Descrição
Alinhamento Diversos níveis disponíveis. Ajuste este sinal para eliminar

faixas verticais em imagens de
computador.

Sinc. Diversos níveis disponíveis. Ajuste este sinal para eliminar
imagens de computador
embaçadas ou piscado.

Posição Para cima, para baixo, para a
esquerda, para a direita.

Ajusta a localização da imagem
na tela.

Auto Ajuste Activado
Desactivado

Otimiza automaticamente a
qualidade das imagens de
computador (quando ativada).

Overscan Automático
Desactivado
4%
8%

Muda a relação da imagem
projetada para tornar as bordas
visíveis por uma percentagem
selecionável ou automaticamente
quando usar uma fonte de
entrada HDMI.

Avançado — Veja a tabela de configurações
Avançado neste tópico.

Configurações Avançado
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Configuração Opções Descrição
Limite de Vídeo HDMI Automático

Normal
Expandido

Configura o limite de vídeo para
que ele corresponda à
configuração do dispositivo
conectado à porta de entrada
HDMI.
Automático: detecta o alcance
de vídeo automaticamente.
Normal: para imagens que não
sejam de computador; selecione
se as áreas em preto da imagem
estiverem muito claras.
Expandido: para imagens de
computador; selecione se a
imagem estiver muito escura.

Sinal entrada Automático
RGB
Componentes

Especifica o tipo de sinal das
fontes de entrada conectadas às
portas de computador.
Automático: detecta o sinal
automaticamente.
RGB: corrige a cor para entrada
de computador/vídeo RGB.
Componentes: corrige a cor
para entrada de vídeo
componente.

Sinal Vídeo Automático
Vários padrões de vídeo.

Especifica o tipo de sinal das
fontes de entrada conectadas às
portas de vídeo.
Automático: detecta o sinal
automaticamente.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
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Configuração de opções do projetor - menu Definição
As opções no menu Definição permitem que você personalize várias funções do projetor. Os
parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

Configuração Opções Descrição
Keystone H/V Keystone

Quick Corner
Ajusta o formato da imagem para
que fique retangular (horizontal e
verticalmente).
H/V Keystone: permite que
corrija manualmente os lados
vertical e horizontal.
Quick Corner: selecione para
corrigir o formato e o
alinhamento da imagem usando
uma exibição na tela.
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Configuração Opções Descrição
Split Screen Tamanho da Tela

Fonte
Alternar Telas
Fonte de Áudio
Alinhar
Exibir Código QR

Divide a área de visualização
horizontalmente e exibe duas
imagens lado a lado (aperte Esc
para cancelar a exibição em tela
dividida).

Volume Diversos níveis disponíveis. Ajusta o volume do sistema de
alto-falantes do projetor; você
pode definir o nível do volume
para cada fonte de entrada
separadamente.

Bloquear definição Bloqueio operação Controla a trava de botões do
projetor para segurança do
equipamento.
Bloqueio geral: trava todos os
botões.
Bloqueio operac: trava todos os
botões, com exceção do botão
de alimentação.
Desactivado: nenhum botão é
travado.

Forma do ponteiro Três formatos disponíveis. Muda o formato do ponteiro do
controle remoto.

Sensor Ctrl Remoto Fr./Post.
Frontal
Posterior
Desactivado

Limita a recepção de sinais do
controle remoto pelos receptores
do projetor. Desactivado: deixa
todos os receptores desativados.
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Configuração Opções Descrição
Botão Usuário Consumo de Energia

Informação
Desentrelaçamento
Sub-título
Testar modelo
Resolução
Exibir Código QR

Designa a opção de menu para o
botão User no controle remoto
para acesso em um toque.

Modelo Tela de Modelo
Tipo de Modelo
Modelo de Usuário
Testar modelo

Seleciona várias opções de
modelo de exibição.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
Tarefas relacionadas
Uso do controle remoto como um ponteiro
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Configuração de opções do projetor - menu Avançado
As configurações no menu Avançado permitem que personalize várias opções que controlam a
operação do projetor.

Configuração Opções Descrição
Tela Inicial Auto Exib. Tela Inicial

Função Person.1
Função Person.2

Selecione várias opções para a tela inicial do
projetor.
Auto Exib. Tela Inicial: controla se a tela
iniciar é exibida automaticamente quando o
projetor é ligado.
Função Person.1/Função Person.2: permite
que personalize as opções exibidas na tela
inicial e salve as configurações como
predefinições.
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Configuração Opções Descrição
Visor Mensagem

Visualizar fundo
Ecrã inicial
A/V Mute

Seleciona várias opções de exibição.
Mensagem: controla se as mensagens são
exibidas na tela.
Visualizar fundo: seleciona a cor da tela ou o
logotipo que aparece quando nenhum sinal é
recebido.
Ecrã inicial: determina se uma tela especial
aparece quando o projetor é ligado.
A/V Mute: seleciona a cor da tela ou o
logotipo que aparece quando A/V Mute está
ativado.

Sub-título Desactivado
CC1
CC2

Controla o uso de sub-títulos e seleciona o
tipo de legenda (legendas só são visíveis para
sinais NTSC conectados através da porta
Video).

Logótipo utilizador — Cria uma tela que o projetor exibe para se
identificar e aumentar a segurança.

Projecção Frontal
Frontal/Tecto
Posterior
Posterior/Tecto

Seleciona a posição do projetor com relação à
tela para que a imagem fique orientada
corretamente.
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Configuração Opções Descrição
Operação Direct Power On

Modo Alta Altitude
Procurar Fonte Auto
Ligação automática
Config. HDMI EQ

Seleciona várias opções de operação.
Direct Power On: liga o projetor ao conectá-
lo.
Modo Alta Altitude: regula a temperatura de
operação do projetor em altitudes maiores do
que 1500 metros.
Procurar Fonte Auto: detecta
automaticamente o sinal de imagem sendo
recebido quando o projetor está ligado.
Ligação automática: liga o projetor
automaticamente quando recebe um sinal de
imagem (disponível apenas quandoModo de
espera é definido como Comunic. Activada).
Config. HDMI EQ: ajusta o nível do sinal de
entrada HDMI dependendo do dispositivo
conectado.

Configurações A/V Saída A/V
Saída de Áudio
Saída de Áudio HDMI

Selecione o seguinte quando o projetor está
em modo de espera (desligado) e a
configuraçãoModo de espera no menu ECO
está configurada como Comunic. Activada:
Saída A/V: Sempre envia o som e as imagens
para o equipamento externo quando o projetor
está desligado.
Saída de Áudio: seleciona a fonte de áudio
para o som; Auto reproduz o som da última
fonte de imagem selecionada.
Saída de Áudio HDMI: seleciona a fonte de
áudio para imagens HDMI.

ID do Projector Desactivado
1 a 9

Configura o projetor para um número
específico de ID o qual permite que use um
controle remoto para controlar projetores
individualmente.
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Configuração Opções Descrição
Config.
Programação

Programar
Redef. Program.
Configuração concluída

Agenda eventos do projetor para que ocorram
automaticamente em dias e horas
selecionados.

Língua Vários idiomas disponíveis. Seleciona o idioma do menu do projetor e das
mensagens (não é modificado pela opção
Reiniciar).

Tema principal: Ajuste das definições de menu

Configuração de rede do projetor - menu Rede
As configurações no menu Rede permitem que veja a informação de rede e configure o projetor para
monitoramento e controle em uma rede.

Configuração Opções Descrição
Alimentação Wireless Wireless LAN ON

Desactivado
Ativa o modo de rede sem fios.
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Configuração Opções Descrição
Info rede - Rede sem fio Modo de ligação

Sistema LAN sem fios
Nível da antena
Nome do projector
SSID
DHCP
Endereço IP
Máscara sub-rede
Endereço gateway
Endereço MAC
Código de região
IPv6

Exibe o estado da rede sem fios
e detalhes.

Info rede - Rede com fio
(PowerLite X39/W39)

Nome do projector
DHCP
Endereço IP
Máscara sub-rede
Endereço gateway
Endereço MAC
Endereço IPv6 (Manual)
Endereço IPv6 (Auto)

Exibe o estado da rede com fios
e outros detalhes.

Exibir Código QR — Exibe o código QR para conexão
com dispositivo iOS ou Android
usando o aplicativo Epson
iProjection.

Configuração de Rede Acessa menus adicionais de
rede.

Configura as opções de rede.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
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Tarefas relacionadas
Seleção das configurações de rede com fio

Configuração de opções do projetor - menu ECO
As configurações do menu ECO permitem que você personalize as funções do projetor para
economizar energia. Quando selecionar uma configuração para salvar energia, um ícone de folha
aparece ao lado do item de menu.

Configuração Opções Descrição
Consumo de Energia Normal

ECO
Seleciona o modo de brilho da
lâmpada do projetor.
Normal: define o brilho máximo
da lâmpada.
ECO: reduz o brilho da lâmpada
e o barulho do ventilador, e
economiza energia e vida da
lâmpada.
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Configuração Opções Descrição
Otimizador de Luz Activado

Desactivado
Quando o Consumo de Energia
está configurado como Normal e
a Íris Automática está
desativada, o brilho da lâmpada
é ajustado com base na imagem
projetada; você pode configurar
esta opção para cada modo de
cor.

Modo Repouso Activado
Desactivado

O projetor entra
automaticamente no modo de
repouso depois de um período
de inatividade.

Hora Modo Repouso 1 a 30 minutos Determina o intervalo do Modo
Repouso.

Tempor. tampa lente Activado
Desactivado

Desliga o projetor
automaticamente depois de 30
minutos se a tampa da lente
estiver fechada.

Tempor. Mudo A/V Activado
Desactivado

Desliga o projetor
automaticamente depois de 30
minutos se a opção A/V Mute
estiver ativada.

Modo de espera Comunic. Activada
Comunic. Desat.

Comunic. Activada indica que o
projetor pode ser monitorado e
controlado em rede quando ele
está em modo de espera.

Visualização ECO Activado
Desactivado

Exibe um ícone de folha no canto
inferior esquerdo da tela
projetada para indicar o estado
de economia de energia quando
o brilho da lâmpada muda.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
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Exibição da informação do projetor - menu Informação
Você pode exibir informação a respeito do projetor e das fontes de entrada se acessar o menu
Informação. No entanto, você não pode mudar configurações no menu.

Selecione Versão para exibir a versão de firmware do projetor. Selecione Info de projetor para exibir
as configurações exibidas abaixo.

Observação: Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada. O temporizador
da lâmpada não registrará o tempo de uso até que seja utilizado por, no mínimo, 10 horas.

Item de informação Descrição
Horas da Lâmpada Exibe o número de horas (H) que a lâmpada foi usada nos modos

de consumo de energia Normal e ECO; se a informação aparecer
em amarelo, obtenha uma lâmpada original Epson para
substituição.

Fonte Exibe o nome da porta à qual a fonte de entrada está conectada.
Sinal entrada Exibe a configuração do sinal de entrada na fonte de entrada atual.
Resolução Exibe a resolução da fonte de entrada atual.
Sinal Vídeo Exibe o formato do sinal de entrada de vídeo na fonte de entrada

atual.
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Item de informação Descrição
Taxa renovação Exibe a taxa de renovação da fonte de entrada atual.
Info sinc Fornece informações que podem ser necessárias ao técnico de

manutenção.
Estado Fornece informações sobre os problemas do projetor que podem

ser necessárias ao técnico de manutenção.
Número de Série Exibe o número de série do projetor.
Event ID Exibe o número de ID do evento que corresponde a um problema

específico do projetor; veja a lista de códigos de ID de evento.

Lista de códigos de evento
Tema principal: Ajuste das definições de menu

Lista de códigos de evento
Se a opção Event ID no menu Informação exibir um número de código, consulte a lista de códigos de
identificação de evento para a solução do problema do projetor associado ao código.

Códigos de
evento

Causa e solução

0038 Incompatibilidade de sistema LAN sem fios. Verifique as configurações de LAN sem
fios para o dispositivo móvel e projetor, depois tente conectar novamente.0042

0041 A conexão falhou. Apague a informação do projetor gravada no computador e tente
fazer a conexão novamente.

0432 O software de rede não iniciou. Desligue e ligue o projetor novamente.
0435
0433 Não é possível exibir as imagens transferidas. Reinicie o software de rede.
0434 Comunicação em rede instável. Verifique o status de comunicação em rede,

aguarde alguns instantes e tente se conectar à rede novamente.0481
0482
0485
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Códigos de
evento

Causa e solução

0483 O software de rede encerrou inesperadamente. Verifique o estado da comunicação
em rede e desligue e ligue o projetor novamente.04FE

0484 A comunicação com o computador foi desconectada. Reinicie o software de rede.
0479 Ocorreu um erro de sistema do projetor. Desligue e ligue o projetor novamente.
04FF
0891 Não é possível encontrar um ponto de acesso com o mesmo SSID. Configure o seu

computador, ponto de acesso e projetor no mesmo SSID.
0892 O tipo de autenticação WPA/WPA2 não corresponde. Certifique-se de que as

configurações de segurança da rede sem fios estão corretas.
0894 A comunicação com o ponto de acesso não autorizado foi desconectada. Entre em

contato com o seu administrador de rede.
0898 A obtenção do endereço de DHCP não teve sucesso. Certifique-se de que o

servidor DHCP está funcionando corretamente. Se você não estiver usando DHCP,
desligue a configuração do DHCP nos menus de rede.

0899 Ocorreu um erro de comunicação.
089A O tipo de autenticação EAP do projetor não corresponde à rede. Cheque as

configurações de segurança da LAN sem fio e certifique-se de que o certificado de
segurança está instalado corretamente.

089B A autenticação do servidor EAP falhou. Cheque as configurações de segurança da
rede local sem fio e certifique-se de que o certificado de segurança está instalado
corretamente.

089C A autenticação do cliente EAP falhou. Cheque as configurações de segurança da
rede local sem fio e certifique-se de que o certificado de segurança está instalado
corretamente.

089D Troca de chave falhou. Cheque as configurações de segurança da rede local sem
fio e certifique-se de que o certificado de segurança está instalado corretamente.

0920 A bateria interna que salva as configurações de data e hora do projetor está
acabando. Entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Tema principal: Exibição da informação do projetor - menu Informação
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Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar
Você pode retornar a maioria das configurações do projetor aos valores iniciais usando a opção
Reiniciar tudo no menu Reiniciar.
Você também pode retornar o contador de uso da lâmpada para zero quando substituir a lâmpada se
usar a opção Reinic. Horas Lâmpada.

Não é possível restabelecer as seguintes configurações usando a opção Reiniciar tudo:
• Sinal entrada
• Logótipo utilizador
• Config. Programação
• Língua
• Itens do menu Rede
• Horas da lâmpada
• Palavra-passe
• Zoom (PowerLite S39)
• Data & Hora
• Visualizar fundo
• Ecrã inicial
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• A/V Mudo
Tema principal: Ajuste das definições de menu
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Manutenção e transporte do projetor
Siga as instruções nestas seções para fazer a manutenção e transportar o seu projetor.
Manutenção do projetor
Transporte do projetor

Manutenção do projetor
O seu projetor precisa de pouca manutenção para continuar funcionando da melhor maneira possível.
Pode ser necessário limpar a lente periodicamente, além de limpar o filtro de ar e as aberturas de
exaustão para prevenir que o projetor sobreaqueça se a ventilação ficar bloqueada.
A lâmpada, o filtro de ar e as pilhas do controle remoto são as únicas peças que deve substituir. Se
alguma outra parte precisar de substituição, entre em contato com a Epson ou com um técnico
autorizado Epson.

Aviso: Antes de limpar qualquer parte do projetor, desligue-o e desconecte o cabo de alimentação.
Nunca abra nenhuma tampa do projetor, exceto nos casos especificamente explicados neste manual. A
voltagem elétrica presente no projetor é perigosa e pode causar ferimentos graves.

Aviso: Exceto nos casos especificamente explicados neste manual, não tente efetuar reparos no
produto. A manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais de assistência
técnica devidamente qualificados.

Limpeza da lente
Limpeza do gabinete do projetor
Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Manutenção da lâmpada do projetor
Substituição das pilhas do controle remoto
Tema principal:Manutenção e transporte do projetor

Limpeza da lente
Limpe a lente do projetor periodicamente ou quando houver poeira ou manchas na superfície.
• Para remover poeira ou manchas, limpe a lente cuidadosamente com papel próprio para limpeza de
lentes.
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• Se necessário, umedeça um pano macio sem fiapos com a solução para a limpeza de lentes e passe
delicadamente sobre sua superfície. Não borrife líquidos diretamente na lente.

Aviso: Não use um limpador de lentes que contenha gás inflamável. O calor elevado gerado pela
lâmpada do projetor pode causar um incêndio.

Cuidado: Não use limpa-vidros ou qualquer material áspero para limpar a lente e não deixe que a
lente sofra impacto; isso pode danificá-la. Não use ar comprimido ou os gases podem deixar um
resíduo. Evite tocar na lente com as mãos nuas para evitar que suas impressões digitais marquem ou
danifiquem a superfície da lente.

Tema principal:Manutenção do projetor

Limpeza do gabinete do projetor
Antes de limpar o gabinete, desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
• Para remover pó ou sujeira, limpe a superfície externa com um pano macio, seco e sem fiapos.
• Para remover sujeira mais difícil, use um pano umedecido com água e sabão. Não borrife líquidos
diretamente no projetor.

Cuidado: Não utilize cera, álcool, benzina, diluente de tinta ou outros produtos químicos para limpar
o projetor. Esses produtos podem danificar o gabinete. Não use ar comprimido ou os gases podem
deixar um resíduo inflamável.

Tema principal:Manutenção do projetor

Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Fazer a manutenção do filtro com regularidade é importante para conservar o seu projetor. O seu
projetor Epson foi concebido com um filtro de fácil acesso e que pode ser substituído pelo usuário, para
proteger o seu projetor e tornar a manutenção fácil. O intervalo de manutenção do filtro dependerá do
ambiente.
Se a manutenção não for feita com regularidade, o seu projetor Epson lhe notificará quando a
temperatura dentro do projetor alcançar um nível alto. Não espere até que esse aviso apareça para
fazer a manutenção do filtro do projetor, pois a exposição prolongada a altas temperaturas pode reduzir
a vida útil do seu projetor ou da lâmpada.
Danos causados devido a não-execução da manutenção adequada do projetor ou do filtro podem não
ser cobertos pela garantia do projetor ou da lâmpada.
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Limpeza do filtro de ar e do exaustor
Substituição do filtro de ar
Tema principal:Manutenção do projetor
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor

Limpeza do filtro de ar e do exaustor
Limpe o filtro de ar do projetor ou as aberturas de exaustão se ficarem empoeiradas, ou caso veja uma
mensagem pedindo que faça a limpeza.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
2. Remova cuidadosamente a poeira usando um aspirador de pó pequeno específico para

computadores ou uma escova macia (como um pincel de pintura).

Observação: Você pode remover o filtro de ar para limpar os dois lados dele. Não lave o filtro de ar
na água, ou use qualquer detergente ou solvente para limpá-lo.

Cuidado: Não use ar comprimido. Os gases podem deixar resíduos inflamáveis ou empurrar poeira
e detritos nas peças óticas do projetor e outras áreas sensíveis.

3. Se for difícil remover a poeira ou se o filtro de ar estiver danificado, substitua-o.
Tema principal:Manutenção do filtro de ar e do exaustor
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Substituição do filtro de ar
É necessário substituir o filtro de ar nestas situações:
• Se depois de limpar o filtro de ar, aparecer uma mensagem pedindo que o limpe ou substitua.
• Se o filtro de ar estiver danificado ou rasgado.
Você pode substituir o filtro de ar enquanto o projetor estiver montado no teto ou em uma mesa.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
2. Abra a tampa do compartimento do filtro de ar cuidadosamente.
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3. Remova o filtro de ar do projetor.

Observação: Os filtros de ar contêm resina ABS e espuma de poliuretano. Desfaça-se dos filtros de
ar usados de acordo com as regulamentações locais.
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4. Coloque o novo filtro de ar no projetor conforme mostrado e aperte-o cuidadosamente até que ele
trave no lugar.

5. Feche a tampa do compartimento do filtro de ar.
Tema principal:Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Referências relacionadas
Equipamento opcional e peças de reposição

Manutenção da lâmpada do projetor
O projetor conta o número de horas de uso da lâmpada e exibe esta informação no sistema de menus
do projetor.
Substitua a lâmpada assim que for possível quando acontecer o seguinte:
• A imagem projetada ficar mais escura ou começar a se deteriorar.
• Aparecer uma mensagem pedindo que substitua a lâmpada quando você ligar o projetor.
• A luz da lâmpada do projetor piscar na cor laranja e a luz de energia piscar na cor azul.
Substituição da lâmpada
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Reinicialização do temporizador da lâmpada
Tema principal:Manutenção do projetor
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor
Exibição da informação do projetor - menu Informação

Substituição da lâmpada
Antes de substituir a lâmpada, deixe o projetor esfriar por pelo menos uma hora para que a lâmpada
não esteja quente.

Aviso: Deixe a lâmpada esfriar completamente antes de substituí-la para evitar ferimentos.

Você pode substituir a lâmpada enquanto o projetor estiver montado no teto, se necessário.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
2. Permita que a lâmpada do projetor esfrie por pelo menos uma hora.
3. Use a chave de fenda incluída com a lâmpada de substituição para soltar o parafuso que segura a

tampa da lâmpada.

Aviso: Se a lâmpada estiver quebrada, fragmentos de vidro podem estar soltos dentro do
compartimento da lâmpada. Tenha cuidado ao remover vidro quebrado para evitar ferimentos. Se o
projetor estiver instalado no teto, ponha-se para o lado da tampa do compartimento da lâmpada e
não embaixo dela; pedaços de vidro podem cair nos seus olhos ou boca quando abrir a tampa do
compartimento da lâmpada.
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4. Deslize a tampa da lâmpada para fora e retire-a do lugar.

5. Solte os parafusos que prendem a lâmpada ao projetor. Os parafusos não saem totalmente.
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6. Segure a parte elevada da lâmpada e remova a lâmpada com cuidado para fora do projetor.

Observação: A(s) lâmpada(s) deste equipamento contém mercúrio. Entre em contato com os
órgãos reguladores locais e regionais para obter informações sobre eliminação e reciclagem de
resíduos. Não a jogue no lixo comum.

7. Insira a nova lâmpada no projetor cuidadosamente. Caso não se encaixe com facilidade, verifique
se está na posição certa.

Cuidado: Não toque em nenhuma parte de vidro para evitar que a lâmpada falhe prematuramente.
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8. Encaixe a lâmpada firmemente e aperte os parafusos para prendê-la no lugar.

Cuidado: Não aperte muito os parafusos.

9. Recoloque a tampa da lâmpada e aperte o parafuso para prendê-la no lugar.
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Observação: Certifique-se de que a tampa da lâmpada esteja instalada firmemente ou a lâmpada
não acenderá.

Reinicie o contador da lâmpada para que ele conte o tempo de uso da nova lâmpada.
Tema principal:Manutenção da lâmpada do projetor
Referências relacionadas
Equipamento opcional e peças de reposição
Tarefas relacionadas
Reinicialização do temporizador da lâmpada

Reinicialização do temporizador da lâmpada
Você precisa reiniciar o contador da lâmpada depois de substituí-la para eliminar a mensagem de
substituição e para que a contagem de uso seja correta.

Observação: Não reinicie o temporizador da lâmpada se não a tiver substituído, para evitar informação
incorreta de uso.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botãoMenu.
3. Selecione o menu Reiniciar e pressione Enter.

4. Selecione Reinic. Horas Lâmpada e pressione Enter.
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Você verá uma mensagem perguntando se deseja reiniciar as horas da lâmpada.
5. Selecione Sim e pressione Enter.
6. PressioneMenu ou Esc para sair do sistema de menus.
Tema principal:Manutenção da lâmpada do projetor
Tarefas relacionadas
Substituição da lâmpada

Substituição das pilhas do controle remoto
O controle remoto utiliza duas pilhas alcalinas ou de manganês de tamanho AA. Troque as pilhas assim
que a carga acabar.

Cuidado: Use apenas o tipo de pilha especificado neste manual. Não instale pilhas de tipos diferentes
ou misture pilhas novas e velhas.

1. Remova a tampa do compartimento da pilha conforme mostrado.

2. Remova as pilhas velhas.

Aviso: Se a pilha tiver vazado, limpe a área com um pano macio e evite que suas mãos entrem em
contato com o fluido. Se o fluido entrar em contato com suas mãos, lave-as imediatamente para
evitar ferimentos.
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3. Coloque a pilha com as extremidades marcadas como + e – na posição mostrada.

4. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas, pressionando-a até que ela feche fazendo um som
de "clique".

Aviso: Desfaça-se das pilhas usadas de acordo com as regulamentações locais. Não exponha as
pilhas ao calor ou ao fogo. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças; elas podem causar
asfixia e são muito perigosas se ingeridas.

Tema principal:Manutenção do projetor

Transporte do projetor
O projetor contém peças de precisão e algumas delas são de vidro. Siga estas instruções para
transportar, despachar ou armazenar o projetor com segurança:
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• Feche a tampa para proteger a lente.
• Remova os equipamentos conectados ao projetor.
• Use uma maleta de transporte para transportar o projetor nas mãos.
• Quando transportar o projetor por uma distância grande ou quando despachá-lo, coloque-o em uma
maleta. Depois, coloque a maleta em uma caixa firme com proteção ao redor da maleta e marque-a
como “Frágil”.

• Quando despachar o projetor para conserto, coloque-o em sua embalagem original, se possível, ou
use materiais equivalentes com proteção ao redor do projetor. Marque a caixa como “Frágil”.

Observação: A Epson não se responsabiliza por qualquer dano ocorrido durante o transporte.

Tema principal:Manutenção e transporte do projetor
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Solução de problemas
Veja as soluções nestas seções se você tiver problemas com o uso do projetor.
Dicas para problemas de projeção
Luzes de estado do projetor
Uso da ajuda do projetor
Soluções para problemas de imagem ou som
Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Resolução de problemas de rede
Onde obter ajuda

Dicas para problemas de projeção
Se o projetor não estiver funcionando corretamente, tente desligá-lo e desconectá-lo. Em seguida,
conecte novamente o cabo e ligue o projetor.
Se isso não resolver o problema, verifique o seguinte:
• As luzes no projetor podem indicar o problema.
• A opção de ajuda na tela inicial pode exibir informação sobre problemas comuns, se o projetor estiver
em uso.

• As soluções neste manual podem ajudá-lo a resolver muitos problemas.
Se nenhuma destas soluções ajudar, você pode contactar a Epson para obter suporte técnico.
Tema principal: Solução de problemas
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor
Onde obter ajuda
Tarefas relacionadas
Uso da ajuda do projetor
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Luzes de estado do projetor
As luzes do projetor indicam as condições do equipamento e informam a ocorrência de problemas.
Verifique o estado e cor das luzes e procure por uma solução na tabela aqui.

1 Luz de energia
2 Luz Status (estado)
3 Luz Lamp (lâmpada)
4 Luz Temp (temperatura)

Estado do projetor

Luz de
energia

Luz Status
(estado)

Luz Lamp
(lâmpada)

Luz Temp
(temperatura)

Estado e solução

Azul Azul Apagada Apagada Operação normal.
Azul Piscando azul Apagada Apagada Aquecendo ou esfriando.
Azul Apagada Apagada Apagada Em modo de espera ou repouso.
Piscando azul Apagada Apagada Apagada Preparando para monitoramento

em rede.
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Luz de
energia

Luz Status
(estado)

Luz Lamp
(lâmpada)

Luz Temp
(temperatura)

Estado e solução

Piscando azul O estado da
luz varia

O estado da
luz varia

Piscando
laranja

O projetor está muito quente.
• Certifique-se de que as
aberturas de ar e o filtro de ar
não estão entupidos com poeira
ou obstruídos por objetos
próximos.

• Limpe ou substitua o filtro de ar.
• Certifique-se de que a
temperatura ambiental não está
muito alta.

Apagada Piscando azul Apagada Laranja O projetor superaqueceu e
desligou; deixe-o desligado
durante aproximadamente cinco
minutos para que esfrie, depois
faça o seguinte:
• Certifique-se de que as
aberturas de ar e o filtro de ar
não estão entupidos com poeira
ou obstruídos por objetos
próximos.

• Limpe ou substitua o filtro de ar.
• Se estiver operando um projetor
a uma alta altitude, ative a
funçãoModo Alta Altitude.

• Se o problema persistir,
desconecte o projetor e entre em
contato com a Epson para obter
ajuda.
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Luz de
energia

Luz Status
(estado)

Luz Lamp
(lâmpada)

Luz Temp
(temperatura)

Estado e solução

Apagada Piscando azul Laranja Apagada A lâmpada ou a tampa da lâmpada
tem um problema.
• Veja se a lâmpada está
queimada, quebrada ou
instalada incorretamente;
recoloque ou substitua a
lâmpada conforme necessário.

• Limpe ou substitua o filtro de ar.
• Se estiver operando um projetor
a uma alta altitude, ative a
funçãoModo Alta Altitude.

• Se o problema persistir,
desconecte o projetor e entre em
contato com a Epson para obter
ajuda.

• Verifique se a tampa da lâmpada
está instalada corretamente.

Piscando azul O estado da
luz varia

Piscando
laranja

O estado da
luz varia

Substitua a lâmpada em breve
para evitar danos; não continue a
usar o projetor.

Apagada Piscando azul Apagada Piscando
laranja

Um ventilador ou sensor está com
problema; desligue o projetor,
desconecte-o e entre em contato
com a Epson para obter ajuda.

Apagada Piscando azul Piscando
laranja

Apagada Há um erro interno do projetor;
desligue o projetor, desconecte-o e
entre em contato com a Epson
para obter ajuda.

Apagada Piscando azul Piscando
laranja

Piscando
laranja

Há um erro com a íris automática;
desligue o projetor, desconecte-o e
entre em contato com a Epson
para obter ajuda.
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Luz de
energia

Luz Status
(estado)

Luz Lamp
(lâmpada)

Luz Temp
(temperatura)

Estado e solução

Apagada Piscando azul Laranja Laranja Há um erro com a energia;
desligue o projetor, desconecte-o e
entre em contato com a Epson
para obter ajuda.

Observação: Se as luzes exibirem um padrão não indicado aqui, desligue o projetor, desconecte-o e
entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Tema principal: Solução de problemas
Conceitos relacionados
Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Manutenção da lâmpada do projetor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado
Onde obter ajuda
Tarefas relacionadas
Desligar o projetor

Uso da ajuda do projetor
Você pode exibir informação para ajudá-lo a resolver problemas comuns usando o sistema de ajuda do
projetor.
1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botão Home no projetor ou no controle remoto.
3. Aperte os botões de seta para selecionar Help.
4. Pressione Enter.

O menu de ajuda é exibido.
5. Pressione os botões de seta para cima e para baixo para selecionar o problema que deseja

resolver.
6. Pressione Enter para ver as soluções.
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7. Quando terminar, siga uma destas sugestões:
• Para selecionar outro problema que deseja solucionar, aperte Esc.
• Para sair do sistema de ajuda, pressione o botão Home.

Tema principal: Solução de problemas

Soluções para problemas de imagem ou som
Verifique as soluções nestas seções se tiver problemas com imagens projetadas ou com o som.
Soluções para quando a imagem não aparecer
Soluções para quando a imagem estiver incorreta ao usar a função de exibição USB
Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer
Soluções quando a mensagem “Não Suportado” aparecer
Soluções para quando somente parte da imagem aparecer
Soluções para quando a imagem não estiver retangular
Soluções para quando a imagem tiver ruído ou estática
Soluções para quando a imagem estiver embaçada ou borrada
Soluções para quando o brilho ou as cores da imagem estiverem incorretos
Soluções para problemas de som
Tema principal: Solução de problemas

Soluções para quando a imagem não aparecer
Se nenhuma imagem aparecer, tente o seguinte:
• Certifique-se de que a tampa da lente esteja completamente aberta.
• Aperte o botão A/V Mute no controle remoto para ver se a imagem não foi temporariamente
desativada.

• Certifique-se de que todos os cabos necessários estejam conectados firmemente e de que o projetor
e as fontes de vídeo conectadas estejam ligados.

• Aperte o botão de energia do projetor para sair do modo de repouso ou espera. Além disso, veja se o
computador conectado está no modo de repouso ou exibindo um protetor de tela.

• Pressione o botãoMenu. Se o menu do projetor não for exibido, pode haver um problema com a
fonte de vídeo conectada, com a conexão do cabo ou com a porta.

• Verifique as configurações no menu Sinal para certificar-se de que elas estejam corretas para a fonte
de vídeo sendo usada.
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• Ajuste a configuração de Brilho ou selecione Normal como a configuração de consumo de energia.
• Verifique a configuração Visor para certificar-se de que a opçãoMensagem esteja configurada como
Activado.

• Se o projetor não responder quando apertar os botões de painel de controle, os botões podem estar
travados. Destrave os botões.

• Se o projetor não responder quando apertar os botões no controle remoto, certifique-se de que os
receptores do controle remoto estejam ativados.

• Para imagens projetadas com o Windows Media Center, reduza o tamanho da tela do modo de tela
cheia.

• Para imagens projetadas a partir de aplicações usando o Windows DirectX, desative as funções
DirectX.

• O projetor pode não conseguir projetar vídeos com direitos autorais que você reproduza a partir de
um computador. Para mais detalhes, consulte o manual fornecido com o seu computador.

• Se outras soluções não resolverem o problema, reinicie todas as configurações do projetor usando as
opções no menu Reiniciar.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Configuração de opções do projetor - menu Avançado
Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar
Tarefas relacionadas
Desbloqueio dos botões do projetor

Soluções para quando a imagem estiver incorreta ao usar a função de exibição USB
Se nenhuma imagem aparecer ou se a imagem aparecer incorreta ao usar a função de exibição USB,
tente as seguintes soluções:
• Aperte o botão USB no controle remoto.
• Verifique se o software de exibição USB foi instalado corretamente. Instale-o manualmente, se
necessário.

• Em um Mac, selecione o ícone USB Display no Dock ou na pasta Aplicativos.
• Para imagens projetadas com o Windows Media Center, reduza o tamanho da tela do modo de tela
cheia.
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• Para imagens projetadas a partir de aplicações usando o Windows DirectX, desligue funções DirectX.
• Se o cursor do mouse piscar, selecione Torne mais suave o movimento do ponteiro do mouse no
programa de definições do Epson USB Display em seu computador.

• Desative a opção Transferir janela de camada no programa Epson USB Display no seu
computador.

• Se você estiver projetando usando o formato de vídeo 1080p e mudar a resolução do computador
durante a projeção, a qualidade do vídeo e o desempenho podem diminuir.

• Certifique-se de que está usando a versão mais recente do software de USB Display. É possível
baixar a versão mais atualizada no website da Epson. Visite epson.com.br/suporte e selecione o seu
projetor.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Tarefas relacionadas
Conexão ao computador para vídeo e áudio USB

Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer
Se a mensagem “Sem Sinal” aparecer, tente o seguinte:
• Aperte o botão Source Search e aguarde alguns segundos até a imagem aparecer.
• Pressione o botão Home no controle remoto para selecionar a partir de uma lista de fontes
disponíveis (mostradas em texto em preto).

• Ligue o computador ou a fonte de vídeo conectada e aperte Play para iniciar a apresentação, se
necessário.

• Verifique a conexão do projetor com as fontes de vídeo.
• Caso tenha conectado um laptop ao projetor, verifique se o equipamento está configurado para exibir
imagens em um monitor externo.

• Se necessário, desligue o projetor e o computador ou fonte de vídeo conectada e depois volte a ligá-
los.

• Se estiver projetando a partir de uma fonte HDMI, troque o cabo HDMI por um mais curto.
• Se outras soluções não resolverem o problema, reinicie todas as configurações do projetor usando as
opções no menu Reiniciar.

Exibição a partir de um laptop PC
Exibição a partir de um laptop Mac
Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som

Anexo Proposta STG. Anexos. 2º Colocado. (0566389)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 346



188

Referências relacionadas
Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar
Tarefas relacionadas
Seleção de uma fonte de imagem

Exibição a partir de um laptop PC
Caso veja a mensagem “Sem Sinal” quando exibir de um laptop PC, você precisa configurar o laptop
para exibir em um monitor externo.
1. Aperte e segure a tecla Fn do laptop e aperte a tecla marcada com um ícone de monitor ou

CRT/CLD. (Veja o manual do laptop para detalhes.) Espere alguns segundos até que a imagem
apareça. Para exibir tanto no monitor do laptop como no projetor, tente apertar as mesmas teclas
mais uma vez.

Observação: EmWindows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla Windows e aperte P ao mesmo
tempo, depois clique em Duplicar.

2. Se a mesma imagem não for exibida no laptop e no projetor, verifique o utilitárioMonitor do
Windows para certificar-se de que a porta de monitor externa está ativada e que o modo de desktop
estendido está desativado. (Consulte o manual do computador ou do Windows para instruções.)

3. Se necessário, verifique as configurações da placa de vídeo e defina a opção de exibição múltipla
como Clonar, Espelhar ou Duplicar.

Tema principal: Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer
Exibição a partir de um laptop Mac

Caso veja a mensagem “Sem Sinal” quando exibir de um laptop Mac, você precisa configurar o laptop
para exibir imagem espelhada. (Consulte o manual do laptop para mais detalhes.)
1. Abra o utilitário Preferências do Sistema e selecioneMonitores,Monitor, ou LCD Colorido.
2. Clique na guia Organização ou Organizar.
3. Selecione a opção Espelhar Monitores.
Tema principal: Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer

Soluções quando a mensagem “Não Suportado” aparecer
Se a mensagem “Não suportado” aparecer, tente o seguinte:
• Verifique se a entrada de sinal correta está selecionada no menu Sinal.
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• Certifique-se de que a resolução de exibição do computador não exceda a resolução do projetor e o
limite de frequência. Se necessário, selecione uma resolução diferente para o seu computador. (Veja
o manual do computador para detalhes.)

• Como teste, tente configurar a resolução de exibição de computador na opção mais baixa e depois
tente aumentá-la aos poucos conforme necessário.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Formatos de vídeo compatíveis

Soluções para quando somente parte da imagem aparecer
Se somente parte da imagem do computador aparecer, tente o seguinte:
• Pressione o botão Auto do controle remoto para otimizar o sinal de imagem.
• Certifique-se de que a configuração de Resolução no menu Sinal esteja correta para o sinal de
entrada.

• Tente ajustar a posição da imagem usando a configuração de menu Posição.
• Pressione o botão Aspect no controle remoto para selecionar um parâmetro diferente.
• Se você deu zoom na imagem usando os botões E-Zoom, aperte o botão Esc até que o projetor
retorne ao tamanho inteiro da imagem.

• Verifique os cabos conectando o computador ou fonte de vídeo ao projetor. Tente conectar cabos
diferentes.

• Verifique as configurações de exibição do computador para desativar a exibição em dois monitores e
configurar a resolução dentro dos limites do projetor. (Veja o manual do computador para detalhes.)

• Verifique a resolução para os seus arquivos de apresentação para ver se eles foram criados com uma
resolução diferente daquela sendo usada para a projeção. (Veja a ajuda do software para detalhes.)

• Certifique-se de que fez a configuração Projecção corretamente.
Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Formatos de vídeo compatíveis
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Soluções para quando a imagem não estiver retangular
Se a imagem projetada não estiver retangular, tente as seguintes soluções:
• Ative os ajustes automáticos de keystone usando os menus do projetor.
• Coloque o projetor diretamente em frente à tela e centralizado, se possível.
• Se ajustou a altura do projetor usando os pés dele, aperte os botões de keystone no projetor para
ajustar o formato da imagem.

• Ajuste a posição do controle deslizante de keystone horizontal do projetor.
• Ajuste a configuração Quick Corner para corrigir o formato da imagem.
Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Conceitos relacionados
Formato da imagem
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Definição

Soluções para quando a imagem tiver ruído ou estática
Se a imagem projetada tiver uma aparência de interferência eletrônica (ruído) ou estática, tente o
seguinte:
• Verifique os cabos conectando o seu computador ou fonte de vídeo ao projetor. Eles devem:
• Estar separados do cabo de alimentação para prevenir interferência
• Estar conectados firmemente nas extremidades
• Não estar conectados a um cabo de extensão
• Ter um comprimento não maior do que 3 metros para cabos VGA/computador ou de 7,3 metros
para cabos HDMI

• Verifique as configurações no menu de Sinal do projetor para certificar-se de que elas correspondem
à fonte de vídeo.Se estiver disponível para a sua fonte de vídeo, ajuste as configurações
Desentrelaçamento e Redução ruído.

• Se estiver disponível para a sua fonte de vídeo, selecione Auto como a configuração de Resolução
no menu Sinal.

• Selecione uma configuração de resolução de vídeo e uma taxa de renovação compatíveis com o
projetor.
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• Se estiver projetando a partir de um computador, aperte o botão Auto no controle remoto para ajustar
automaticamente as funções de alinhamento e sincronização. Se o problema continuar, exiba uma
imagem uniforme na tela e ajuste manualmente as configurações de Alinhamento e Sinc.

• Se você conectou um cabo de extensão elétrico, tente projetar sem ele para ver se ele causa
interferência no sinal.

• Se estiver utilizando a função USB Display, desative a opção Transferir janela de camada no
programa Epson USB Display no seu computador.

• Tente usar um cabo diferente.
Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Formatos de vídeo compatíveis

Soluções para quando a imagem estiver embaçada ou borrada
Se a imagem projetada estiver embaçada ou borrada, tente as seguintes soluções:
• Ajuste o foco da imagem.
• Limpe a lente do projetor.

Observação: Para evitar condensação na lente depois de trazer o projetor de um ambiente frio, deixe
o projetor aquecer à temperatura ambiente antes de usá-lo.

• Posicione o projetor próximo à tela.
• Posicione o projetor de modo que o ângulo de ajuste do efeito trapézio não seja tão grande que
distorça a imagem.

• Ative os ajustes automáticos de keystone usando os menus do projetor.
• Ajuste a configuração da opção Nitidez no menu Imagem.
• Se estiver projetando a partir de um computador, aperte o botão Auto no controle remoto para ajustar
automaticamente as funções de alinhamento e sincronização. Se a imagem continuar embaçada ou
tiver faixas, exiba uma imagem uniforme na tela e ajuste manualmente as configurações de
Alinhamento e Sinc.

• Se for projetar de um computador, tente usar uma resolução menor ou tente corresponder à
resolução nativa do projetor.
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Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Conceitos relacionados
Colocação do projetor
Referências relacionadas
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Especificações gerais do projetor
Tarefas relacionadas
Ajustar o foco da imagem com o anel de foco
Limpeza da lente

Soluções para quando o brilho ou as cores da imagem estiverem incorretos
Se a imagem projetada estiver muito escura ou clara, ou as cores estiverem incorretas, tente as
seguintes soluções:
• Pressione o botão Color Mode no controle remoto para experimentar modos de cor diferentes para a
imagem e ambiente de projeção.

• Cheque as configurações de fonte de vídeo.
• Ajuste as configurações disponíveis no menu Imagem para a fonte de entrada atual, como Brilho,
Contraste, Cor, Temp. cor e/ou Saturação de cor.

• Certifique-se de que selecionou corretamente o Sinal entrada ou Sinal Vídeo no menu Sinal, se
disponível para a sua fonte de imagem.

• Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados firmemente ao projetor e ao dispositivo de
vídeo. Se você conectou cabos longos, tente conectar cabos mais curtos.

• Posicione o projetor próximo à tela.
• Se a imagem estiver escurecendo progressivamente, pode ser necessário substituir a lâmpada do
projetor.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Conceitos relacionados
Modo cor
Colocação do projetor
Referências relacionadas
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
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Configuração de opções do projetor - menu ECO

Soluções para problemas de som
Se não houver som ou o volume estiver muito baixo ou muito alto, tente as seguintes soluções:
• Ajuste as configurações de volume do projetor.
• Aperte o botão A/V Mute no controle remoto para voltar a reproduzir o vídeo e o áudio se eles foram
parados temporariamente.

• Verifique a fonte de computador ou vídeo para certificar-se de que o volume esteja alto o suficiente e
que a saída de áudio esteja configurada para a fonte correta.

• Tente desconectar e reconectar o cabo de áudio.
• Verifique a conexão do cabo de áudio entre o projetor e a fonte de vídeo.
• Se não ouvir o som de uma fonte HDMI, configure o dispositivo conectado para saída PCM.
• Certifique-se de que qualquer cabo de áudio conectado esteja marcado como “Sem resistência”.
• Se estiver usando a função USB Display, ative a configuração de Envio de áudio para o projector
no programa Epson USB Display no seu computador.

• Se você estiver usando um Mac e não ouvir o som de uma fonte HDMI, certifique-se o seu Mac
suporta áudio através da porta HDMI. Se não, você precisa conectar um cabo de áudio.

• Se o volume do computador estiver configurado para o mínimo enquanto o volume do projetor estiver
configurado para o máximo, o ruído pode ficar misturado. Aumente o volume do computador e
diminua o volume do projetor.

• Se você ligar o projetor imediatamente após o desligar, os ventiladores podem trabalhar em alta
velocidade momentaneamente e causar um som inesperado. Isso é normal.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Verifique as soluções nestas seções se tiver problemas operando o projetor ou o controle remoto.
Soluções para problemas com o desligamento ou alimentação do projetor
Soluções para problemas com o controle remoto
Soluções para problemas de senha
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Tema principal: Solução de problemas

Soluções para problemas com o desligamento ou alimentação do projetor
Se o projetor não ligar quando apertar o botão de energia ou se ele desligar repentinamente, tente o
seguinte:
• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao projetor e a uma tomada
elétrica.

• Os botões do projetor podem estar travados para segurança. Destrave os botões ou use o controle
remoto para ligar o projetor.

• Se a lâmpada do projetor apagar repentinamente, ele pode ter entrado em modo de espera depois de
um período de inatividade. Aperte o botão de energia para despertar o projetor e ajuste o
Temporizador de desligamento para mudar o intervalo de repouso.

• Se o botão de energia no controle remoto não ligar o projetor, cheque as pilhas e certifique-se de que
a configuração Sensor Ctrl Remoto está ativada no menu do projetor, se disponível.

• O cabo de alimentação pode estar com defeito. Tente usar outro cabo de alimentação. Se isso não
funcionar, desconecte o cabo e entre em contato com a Epson.

Tema principal: Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor
Configuração de opções do projetor - menu Definição
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Tarefas relacionadas
Desbloqueio dos botões do projetor

Soluções para problemas com o controle remoto
Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, tente o seguinte:
• Verifique se as pilhas do controle remoto estão instaladas corretamente e estão carregadas. Se
necessário, substitua as pilhas.

• Certifique-se de que está usando o controle remoto dentro do ângulo de recepção e de alcance do
projetor.

• Certifique-se de que o projetor não está aquecendo ou desligando.
• Verifique se um dos botões do controle remoto está preso, fazendo com que ele entre em modo de
repouso. Solte o botão para acordar o controle remoto.
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• Luzes fortes fluorescentes, luz solar direta ou sinais de dispositivos com infra-vermelho podem
interferir com os receptores de controle remoto do projetor. Diminua a intensidade da luz ou mova o
projetor para que fique longe da luz solar ou de equipamento que possa estar causando interferência.

• Se disponível, ative um dos receptores do controle remoto no sistema de menu do projetor ou cheque
se todos os receptores não estão desligados.

• Se você designou um número de ID ao controle remoto para operar múltiplos projetores, você pode
ter que verificar ou modificar a configuração de ID (esta função não está disponível em todos os
projetores).

• Caso tenha perdido o controle remoto, você pode adquirir outro através de um revendedor autorizado
de produtos Epson.

Tema principal: Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Referências relacionadas
Operação do controle remoto
Configuração de opções do projetor - menu Definição
Tarefas relacionadas
Substituição das pilhas do controle remoto

Soluções para problemas de senha
Se não conseguir digitar ou não lembrar a senha, tente o seguinte:
• Você pode ter ativado a proteção por senha sem ter determinado uma senha primeiro. Tente digitar
0000 usando o controle remoto.

• Se você digitar a senha errada muitas vezes e uma mensagem aparecer exibindo um código, anote o
código e entre em contato com a Epson. Não tente digitar a senha novamente. Forneça o código
apresentado e prova de compra para obter assistência para destravar o projetor.

• Se definiu uma senha para o Epson Web Control e esqueceu a ID de usuário ou a senha, tente digitar
o seguinte:
• ID de usuário: EPSONWEB
• Senha padrão: admin

• Se definiu uma senha para o Remote (no Epson Web Control) e esqueceu a ID de usuário ou a
senha, tente digitar o seguinte:
• ID de usuário: EPSONREMOTE
• Senha padrão: guest
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• Se você perder o controle remoto, não poderá digitar a senha. Adquira outro através de um
revendedor autorizado de produtos Epson.

Tema principal: Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Conceitos relacionados
Tipos de segurança por senha

Resolução de problemas de rede
Veja as soluções nestas seções se você tiver problemas com o uso do projetor em uma rede.
Solução para quando a autenticação sem fios falha
Soluções quando não conseguir acessar o projetor através da rede
Soluções para quando a imagem contém estática durante a projeção em rede
Soluções para quando os alertas de rede por e-mail não são recebidos
Tema principal: Solução de problemas

Solução para quando a autenticação sem fios falha
Se não consegue autenticar uma conexão sem fios, tente as seguintes soluções:
• Certifique-se de que a configuração Alimentação Wireless esteja definida comoWireless Lan On.
• Cheque as configurações de Segurança e a senha no menu Configuração de Rede.
• Verifique o número da ID do evento exibida no menu Informação e consulte o link abaixo para
identificar o problema.

Tema principal: Resolução de problemas de rede
Referências relacionadas
Configuração de rede do projetor - menu Rede
Lista de códigos de evento
Tarefas relacionadas
Seleção manual das configurações de rede sem fio

Soluções quando não conseguir acessar o projetor através da rede
Se não conseguir acessar o projetor através de um navegador da web, certifique-se de que está usando
a ID e senha corretas (sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas).
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Observação: Você não pode mudar a ID de usuário.

• Você pode ter que fazer o login para acessar algumas opções na tela Web Control. Caso veja uma
tela de login, digite EPSONWEB como ID de usuário e digite a senha definida no menu Rede do
projetor. A senha padrão é admin.

• Para exibir a tela Web Control, digite EPSONREMOTE como ID de usuário e digite a senha definida
no menu Rede do projetor. A senha padrão é guest.

• Certifique-se de que tem acesso à rede e que o projetor está ligado.

Observação: A ID de usuário e senha são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas.

Tema principal: Resolução de problemas de rede

Soluções para quando a imagem contém estática durante a projeção em rede
Se a imagem projetada contiver estática durante a projeção em rede, tente o seguinte:
• Verifique se há obstáculos entre o ponto de acesso, o computador, o dispositivo móvel e o projetor.
Se necessário, troque suas posições para melhorar a comunicação. Além disso, certifique-se de que
não estejam muito distantes uns dos outros. Coloque-os mais próximo um do outro e tente fazer a
conexão novamente.

• Se a conexão sem fios estiver lenta ou se a imagem projetada tiver ruído, verifique se há interferência
de outro equipamento, como um dispositivo Bluetooth ou microondas. Mova para longe o dispositivo
causando a interferência ou aumente a banda larga sem fios.

• Se a velocidade da conexão diminuir, reduza o número de dispositivos conectados.
Tema principal: Resolução de problemas de rede

Soluções para quando os alertas de rede por e-mail não são recebidos
Se você não receber um e-mail alertando-o de problemas com o projetor em rede, tente o seguinte:
• Certifique-se de que o projetor está ligado e conectado à rede corretamente. (Se um erro desativar o
projetor, ele não poderá enviar um e-mail.)

• Certifique-se de que configurou o alerta por e-mail corretamente no menu do projetor ou no software
de rede.

• Configure oModo de espera como Comunic. activada para que o software de rede possa monitorar
o projetor em modo de espera. Mude a configuração Porta de acordo com o seu ambiente de rede.

Tema principal: Resolução de problemas de rede
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Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Tarefas relacionadas
Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede

Onde obter ajuda
Se você precisar entrar em contato com a Epson para obter serviços de suporte técnico, use as
seguintes opções:

Suporte pela Internet
Visite o site de suporte da Epson no endereço epson.com.br/suporte e selecione o seu produto para
obter soluções para problemas comuns. É possível fazer o download de utilitários e documentação,
consultar as perguntas frequentes e soluções de problemas ou enviar um e-mail para a Epson com suas
perguntas.

Converse com um representante de suporte
Antes de ligar para o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:
• Nome do produto
• Número de série do produto (localizado na parte inferior ou traseira do projetor, ou no sistema de
menus)

• Comprovante de compra (nota da loja) e data da compra
• Configuração do computador ou vídeo
• Descrição do problema
E ligue para:

País Telefone
Argentina (54 11) 5167-0300

0800-288-37766
Bolívia* 800-100-116
Brasil Capitais e áreas metropolitanas: 3004-6627

Outras áreas: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR
Chile (56 2) 2484-3400
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País Telefone
Colômbia Bogotá: (57 1) 523-5000

Outras cidades: 018000-915235
Costa Rica 800-377-6627
Equador* 1-800-000-044
El Salvador* 800-6570
Guatemala* 1-800-835-0358
Honduras** 800-0122

Código: 8320
México Cidade do México: (52 55) 1323-2052

Outras cidades: 01-800-087-1080
Nicarágua* 00-1-800-226-0368
Panamá* 00-800-052-1376
Paraguai 009-800-521-0019
Peru Lima: (51 1) 418-0210

Outras cidades: 0800-10126
República Dominicana* 1-888-760-0068
Uruguai 00040-5210067
Venezuela (58 212) 240-1111

*Entre em contato com a companhia telefônica local para ligar para este número gratuito de um celular.
** Disque os primeiros 7 dígitos, aguarde uma mensagem e, em seguida, digite o código.

Observação: Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas. Se o seu país não
aparecer na lista, entre em contato com o escritório de vendas no país mais próximo.

Compra de suprimentos e acessórios
É possível adquirir telas, maletas para transporte ou outros acessórios de um revendedor autorizado da
Epson. Para localizar o revendedor mais próximo, visite o site epson.com.br. Você também pode entrar
em contato com o escritório de vendas conforme descrito em "Onde obter ajuda".
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Tema principal: Solução de problemas
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Especificações técnicas
Estas seções listam as especificações técnicas do seu projetor.
Especificações gerais do projetor
Especificações da lâmpada do projetor
Especificações do controle remoto
Especificações da dimensão do projetor
Especificações elétricas do projetor
Especificações ambientais do projetor
Especificações de aprovações e de segurança do projetor
Formatos de vídeo compatíveis
Requisitos do sistema de USB Display

Especificações gerais do projetor
Tipo de tela Matriz ativa TFT de poli-silício
Resolução PowerLite S39:

800 × 600 pixels (SVGA)
PowerLite X39:
1024 × 768 pixels (XGA)
PowerLite W39:
1280 × 800 pixels (WXGA)

Lente PowerLite S39:
F = 1,44
PowerLite W39/X39:
F=1,49 a 1,72
PowerLite S39:
Distância focal: 16,7 mm
PowerLite W39/X39:
Distância focal: 16,9 a 20,28 mm
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Reprodução de cores Full color, até 1 bilhão de cores
Brilho PowerLite S39:

Modo de consumo de energia normal:
Emissão de luz branca 3300 lúmens (padrão ISO 21118)
Emissão de luz colorida 3300 lúmens
Modo de consumo de energia ECO:
Emissão de luz branca 2050 lúmens (padrão ISO 21118)

Observação: O brilho de cor (emissão de luz colorida) e o brilho de
branco (emissão de luz branca) irão variar dependendo das
condições de uso. A emissão de luz colorida é medida de acordo
com IDMS 15.4; a emissão de luz branca é medida de acordo com
ISO 21118.
PowerLite W39:
Modo de consumo de energia normal:
Emissão de luz branca 3500 lúmens (padrão ISO 21118)
Emissão de luz colorida 3500 lúmens
Modo de consumo de energia ECO:
Emissão de luz branca 2280 lúmens (padrão ISO 21118)

Observação: O brilho de cor (emissão de luz colorida) e o brilho de
branco (emissão de luz branca) irão variar dependendo das
condições de uso. A emissão de luz colorida é medida de acordo
com IDMS 15.4; a emissão de luz branca é medida de acordo com
ISO 21118.
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PowerLite X39:
Modo de consumo de energia normal:
Emissão de luz branca 3500 lúmens (padrão ISO 21118)
Emissão de luz colorida 3500 lúmens
Modo de consumo de energia ECO:
Emissão de luz branca 2230 lúmens (padrão ISO 21118)

Observação: O brilho de cor (emissão de luz colorida) e o brilho de
branco (emissão de luz branca) irão variar dependendo das
condições de uso. A emissão de luz colorida é medida de acordo
com IDMS 15.4; a emissão de luz branca é medida de acordo com
ISO 21118.

Relação de contraste 15000:1 com Íris Automática ativada, modo de cor dinâmico, zoom
largo e modo de consumo de energia normal.

Tamanho de imagem
(em relação de aspecto nativa)

PowerLite S39:
0,58 a 8,89 metros
PowerLite W39:
0,84 a 8,13 metros
PowerLite X39:
0,76 a 7,62 metros

Distância de projeção
(em relação de aspecto nativa)

PowerLite S39:
0,88 a 10,44 metros
PowerLite W39:
0,91 a 10,89 metros
PowerLite X39:
0,89 a 10,95 metros

Métodos de projeção Frontal, traseira, montada no teto
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Relação de aspecto ótico
(largura-altura)

PowerLite S39/X39:
4:3
PowerLite W39:
16:10

Ajuste de foco Manual
Ajuste de zoom PowerLite S39:

Sem zoom óptico; apenas zoom digital
PowerLite W39/X39:
Manual

Relação de zoom
(Tele-a-Wide)

PowerLite S39:
1 a 1.35 (zoom digital)
PowerLite W39/X39:
1 a 1.2

Sistema de som interno 5 W monaural
Nível de ruído 37 dB (Modo de consumo de energia normal)

28 dB (Modo de consumo de energia ECO)
Ângulo de correção de efeito
trapézio

± 30º vertical (manual ou Auto Keystone)
± 30° horizontal (manual)

Compatibilidade da porta USB
Tipo B

Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para USB Display, mouse
externo ou controle de teclado, ou atualização de Firmware

Compatibilidade da porta USB
Tipo A

Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB,
exibição de câmera de documento Epson ou módulo de LAN sem
fios ou atualização de firmware

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações da lâmpada do projetor
Tipo UHE (Eficiência Ultra-Alta)
Consumo de energia 210 W
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Vida útil da lâmpada PowerLite S39:
Modo de consumo de energia normal:
Até cerca de 6000 horas
Modo de consumo de energia ECO:
Até cerca de 10000 horas
PowerLite W39/X39:
Modo de consumo de energia normal:
Até cerca de 6000 horas
Modo de consumo de energia ECO:
Até cerca de 12000 horas

Observação: Desligue o produto quando não for usá-lo, para prolongar a vida do projetor. A vida útil da
lâmpada irá variar de acordo com o modo selecionado, as condições de ambiente e o uso. O brilho
diminui com o tempo.

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações do controle remoto
Faixa de recepção 6 metros
Pilhas Duas pilhas alcalinas ou duas pilhas de manganês tamanho AA

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações da dimensão do projetor
Altura (excluindo pés) 87 mm
Largura 302 mm
Profundidade 249 mm
Peso 2,7 kg

Tema principal: Especificações técnicas
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Especificações elétricas do projetor
Frequência nominal 50/60 Hz
Fonte de alimentação 100 a 240 V AC ±10%

2,9 a 1,3 A
Consumo de energia
(100 a 120 V)

Em funcionamento:
Modo de consumo de energia normal: 325 W
Modo de consumo de energia ECO: 230 W
Em espera:
0,2 W (comunicação desativada), 2 W (comunicação ativada)

Consumo de energia
(220 a 240 V)

Em funcionamento:
Modo de consumo de energia Normal: 315 W
Modo de consumo de energia ECO: 225 W
Em espera:
0,2 W (comunicação desativada), 2 W (comunicação ativada)

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações ambientais do projetor
Temperatura Funcionando:

Até 2286 metros: 5 a 35 °C
2286 a 3000 metros: 5 a 30 °C
Armazenado: -10 a 60 ºC

Umidade (relativa, sem
condensação)

Funcionando: 20 a 80%
Armazenado: 10 a 90%

Altitude de funcionamento Até 1500 metros
Até 3000 metros com Modo Alta Altitude ativado

Tema principal: Especificações técnicas
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Especificações de aprovações e de segurança do projetor
Estados Unidos FCC Parte 15 Classe B (DoC)

UL60950-1 2ª edição / UL62368-2 2ª edição (cTUVus Mark)
Canadá ICES-003 Classe B

CSA C22.2 No. 60950-1-07 / CSA C22.2 No. 62368-1-14 (cTUVus
Mark)

Tema principal: Especificações técnicas

Formatos de vídeo compatíveis
Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo
deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip
SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser
redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve
ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais
detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo
compatível.

Formato de vídeo Taxa de atualização (em Hz) Resolução (em pixels)
Sinais de computador (RGB analógico)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/72/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768

60 1366 × 768
60/75/851 1280 × 800

WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
WXGA++1 60 1600 × 900
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Formato de vídeo Taxa de atualização (em Hz) Resolução (em pixels)
SXGA 70/75/851 1152 × 864

60/751/851 1280 × 1024
60/751/851 1280 × 960

SXGA+ 60/751 1400 × 1050
WSXGA+1 60 1680 × 1050
UXGA1 60 1600 × 1200
WUXGA (Reduced Blanking)1 60 1920 × 1200
Vídeo componente
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i/1080p1) 50/60 1920 × 1080
Vídeo composto
TV (NTSC) 60 720 × 480
TV (SECAM) 50 720 × 576
TV (PAL) 50/60 720 × 576
Sinais de entrada HDMI
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 800

60 1366 × 768
WXGA+ 60 1440 × 900
WXGA++1 60 1600 × 900
SXGA 60 1280 × 960

60 1280 × 1024
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Formato de vídeo Taxa de atualização (em Hz) Resolução (em pixels)
SXGA+ 60 1400 × 1050
WSXGA+2 60 1680 × 1050
UXGA1 60 1600 × 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080

1 PowerLite W39/X39 somente
2 PowerLite W39 somente
Tema principal: Especificações técnicas

Requisitos do sistema de USB Display
O seu computador deve atender aos requisitos do sistema aqui listados para utilizar o software USB
Display do projetor.

Requisito Windows Mac
Sistema operacional Windows Vista Ultimate, Enterprise,

Business, Home Premium e Home Basic
(32 bit)

OS X 10.7.x (32 e 64 bit), 10.8.x (64
bit), 10.9.x (64 bit), 10.10.x (64 bit),
10.11.x (64 bit)

Windows 7 Ultimate, Enterprise,
Professional e Home Premium (32 e 64
bit); Home Basic e Starter (32 bit)

macOS 10.12.x (64 bit), 10.13.x (64
bit)

Windows 8.x, Pro e Enterprise (32 e 64
bit)
Windows 10 Home, Pro e Enterprise (32
e 64 bit)

CPU Intel Core2 Duo ou mais rápido
(recomenda-se Intel Core i3 ou mais
rápido)

Intel Core2 Duo ou mais rápido
(recomenda-se Intel Core i5 ou mais
rápido)
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Requisito Windows Mac
Memória 2GB ou mais (4GB ou mais recomendado)
Espaço em disco
rígido

20 MB ou mais

Visor Resolução entre 640 × 480 e 1920 × 1200, de cor de 16 bit ou superior

Observação: O funcionamento do USB Display não é garantido para o Windows Vista sem service
packs ou com Service Pack 1.

Tema principal: Especificações técnicas
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Avisos
Veja estas seções para observações importantes sobre o seu projetor.
Reciclagem
Instruções de descarte do produto
Informações importantes sobre segurança
Instruções importantes de segurança
Lista de símbolos de segurança (correspondente a IEC60950-1 A2)
FCC Compliance Statement
Marcas registradas
Avisos sobre direitos autorais

Reciclagem
A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte
compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis,
eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um
futuro melhor para todos.
As embalagens deste produto – papelão, plástico, isopor e espuma – são recicláveis e podem ser
entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras,
para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.
Os materiais que compõem o produto – plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada –
também são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros
de Serviços Autorizados que o darão o destino ambientalmente adequado. Consulte o nosso site,
epson.com.br, para uma lista de Centros de Serviços Autorizados.

Cuidado: A Epson alerta os consumidores que o descarte inadequado de embalagens e produtos pode
prejudicar o meio ambiente.

Os Centros de Serviços Autorizados podem receber equipamentos da marca Epson para destinação
ambientalmente adequada.
Conheça melhor nossas ações ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos (epson.com.br/coleta)
em nosso site.
Tema principal: Avisos
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Instruções de descarte do produto
Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor
encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA
mais próximo, consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção dos Centros
de Serviços Autorizados, ou na página epson.com.br, clicando no link Suporte.
Tema principal: Avisos

Informações importantes sobre segurança
Cuidado: Nunca olhe diretamente para a lente do projetor quando a lâmpada estiver acesa, pois a luz
forte poderá prejudicar seus olhos. Jamais deixe que crianças olhem para a lente quando a lâmpada
estiver acesa. Nunca abra as tampas do projetor, exceto as da lâmpada e do filtro. A voltagem elétrica
do interior do projetor é perigosa e pode causar ferimentos graves. Exceto nos casos especificamente
explicados nesteManual do usuário, não tente efetuar reparos no produto. A manutenção do
equipamento deve ser realizada somente por profissionais de assistência técnica devidamente
qualificados.

Aviso: O projetor e seus acessórios são fornecidos em embalagens plásticas. Para evitar o risco de
asfixia, mantenha essas embalagens fora do alcance de crianças.

Cuidado: Nunca toque diretamente na nova lâmpada quando for substituí-la, pois resíduos invisíveis
deixados pela oleosidade de suas mãos podem reduzir o tempo de vida útil da lâmpada. Utilize um
pedaço de pano ou luvas para manuseá-la.

Tema principal: Avisos

Instruções importantes de segurança
Siga estas instruções de segurança quando for instalar e utilizar o projetor:
• Não olhe diretamente para a lente quando o projetor estiver ligado. A luz pode ferir seus olhos. Evite
ficar na frente do projetor para que a luz não fique em seus olhos.

• Não coloque o projetor sobre mesas, suportes ou plataformas instáveis.
• Não opere o projetor de lado ou inclinado para um lado. Não incline o projetor mais do que 30° para a
frente ou para trás.

• Se for montar o projetor no teto ou em uma parede, a instalação deve ser realizada por técnicos
qualificados, usando as peças de montagem criadas especificamente para esse projetor.
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• Quando for instalar ou ajustar a armação para montagem no teto ou na parede, não utilize adesivos
para evitar que os parafusos se soltem e não use óleos ou lubrificantes. Isso pode fazer com que o
projetor rache e caia da sua montagem no teto. Isso poderá causar ferimentos graves a qualquer
pessoa que esteja embaixo da armação e poderá danificar o projetor.

• Não use o projetor próximo a água, fontes de calor, fios de alta voltagem ou fontes de campo
eletromagnético.

• Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado no projetor. A utilização de uma fonte de
alimentação diferente pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Em caso de dúvida quanto à
voltagem disponível, consulte o revendedor ou a companhia de energia.

• Coloque o projetor perto de uma tomada da qual o plugue possa ser removido facilmente.
• Tome as precauções detalhadas a seguir ao manusear o plugue: Nunca segure o plugue com as
mãos molhadas. Não coloque o plugue em tomada empoeirada. Conecte o plugue firmemente na
tomada. Não puxe o cabo de alimentação quando for desconectar o plugue. Segure o plugue sempre
que for desconectá-lo da tomada. Não sobrecarregue as tomadas, os cabos de extensão ou os filtros
de linha. Não seguir estas precauções poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.

• Não coloque o projetor onde os fios possam ser pisados. Isso pode causar desgaste ou dano ao
plugue.

• Desconecte o projetor da tomada e deixe que ele esfrie antes de limpá-lo. Utilize um pano seco para
limpeza (ou para remover sujeira ou manchas difíceis, utilize um pano úmido bem torcido). Não use
detergente líquido ou em aerossol, sprays contendo gases inflamáveis ou solventes, como álcool,
tíner ou benzina.

• Não bloqueie as aberturas do projetor. Essas aberturas proporcionam ventilação e evitam que o
projetor superaqueça. Não utilize o projetor em sofás, tapetes ou outras superfícies macias e nem o
coloque sobre pilhas de papéis. Não cubra o projetor com cobertor, cortina ou toalha. Se estiver
instalando o projetor perto de alguma parede, deixe um espaço mínimo de 20 centímetros entre a
parede e o projetor.

• Não use o projetor em armários fechados, a menos que seja providenciada ventilação adequada.
• Nunca permita que objetos de qualquer tipo entrem nas ranhuras do projetor. Não deixe objetos,
especialmente aqueles que sejam inflamáveis, próximos ao projetor. Nunca derrame líquidos de
qualquer espécie sobre o projetor.

• Se estiver usando dois ou mais projetores lado a lado, deixe pelo menos 60 centímetros de espaço
entre eles para que a ventilação seja adequada.

• Pode ser necessário limpar o filtro de ar e o exaustor. A obstrução do filtro de ar ou da abertura de
exaustão pode bloquear a ventilação necessária para o resfriamento do projetor. Não use ar
comprimido ou os gases podem deixar um resíduo.

Anexo Proposta STG. Anexos. 2º Colocado. (0566389)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 372



214

• Não deixe o projetor em ambientes externos por longos períodos.
• Exceto nos casos especificamente explicados neste manual, não tente efetuar reparos no produto. A
manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais devidamente qualificados.
A abertura ou remoção das tampas do equipamento pode expor o usuário a níveis de voltagem
perigosos e outros riscos.

• Nunca abra as tampas do projetor exceto nos casos especificamente explicados neste manual.
Nunca tente desmontar ou modificar o projetor. A manutenção do equipamento deve ser realizada
somente por profissionais de assistência técnica devidamente qualificados.

• Desligue o projetor da tomada e encaminhe-o para manutenção por profissionais qualificados sob as
seguintes condições: caso o projetor não esteja funcionando normalmente, mesmo que as instruções
de uso estejam sendo seguidas, ou caso apresente alguma mudança no desempenho; caso o
equipamento exale fumaça, odores estranhos ou produza ruídos estranhos; caso o cabo de
alimentação ou o plugue esteja danificado ou desgastado; caso líquidos ou objetos estranhos tenham
entrado no projetor; caso ele seja exposto a chuva ou água; caso tenha caído ou o gabinete tenha
sido danificado.

• Não toque no plugue durante tempestades elétricas. Caso contrário, haverá risco de choques
elétricos.

• Desconecte o projetor quando não for utilizá-lo por longos períodos.
• Não use o projetor onde ele possa ser exposto a chuva, água ou excesso de umidade.
• Não use ou guarde o projetor onde fique exposto a fumaça, vapor, gases corrosivos, excesso de
poeira, vibração ou choque.

• Não use o projetor onde gases inflamáveis ou explosivos possam estar presentes.
• Não use nem guarde o projetor ou o controle remoto em locais quentes, próximos a aquecedores, sob
luz solar direta ou em veículos fechados.

• Se utilizar o projetor em um país diferente do país onde o equipamento foi adquirido, utilize o cabo de
alimentação adequado à região.

• Não se apoie no projetor nem coloque objetos pesados sobre ele.
• Não utilize o projetor fora do intervalo de temperatura exigido, indicado abaixo:
5 a 35 °C a uma altitude de 2.286 metros ou inferior, ou 5 a 30 °C a uma altitude mais alta.
Isso pode causar instabilidade na exibição e danificar o projetor. Não use ou guarde o projetor onde
ele possa ser exposto a mudanças repentinas de temperatura.

• Não guarde o projetor fora do intervalo de temperatura exigido de –10 °C a 60 °C ou exposto a luz
solar direta por longos períodos. Isso poderá danificar o gabinete.
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• Não coloque nenhum objeto que possa ficar deformado ou danificado pelo calor perto das aberturas
de exaustão. Não coloque as mãos e nem o rosto perto das aberturas durante a projeção. Não
coloque o seu rosto perto do projetor enquanto ele estiver sendo usado.

• Antes de mover o projetor, assegure-se de que tenha sido desligado, o plugue tenha sido retirado da
tomada e todos os cabos tenham sido desconectados.

• Nunca tente retirar a lâmpada imediatamente após usar o equipamento porque estará extremamente
quente. Antes de retirar a lâmpada, desligue o equipamento e aguarde pelo menos uma hora para
permitir que a lâmpada esfrie completamente.

• Não desmonte a lâmpada ou a sujeite a impactos.
• Não coloque uma fonte de chama viva, como uma vela acesa, por exemplo, sobre ou perto do
projetor.

• Não bloqueie a lente durante a projeção usando um livro ou qualquer outro objeto que não seja a
tampa da lente. Isso pode danificar o projetor ou provocar um incêndio.

• Não modifique o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
Não dobre, torça ou puxe excessivamente o cabo. Mantenha o cabo de alimentação longe de
equipamentos elétricos que gerem calor.

• Caso a lâmpada se quebre, ventile a sala para prevenir que os gases contidos na lâmpada sejam
inalados ou entrem em contato com seus olhos ou boca. Se você inalar os gases ou se os gases
entrarem em contato com seus olhos ou boca, consulte um médico imediatamente.

• Se o projetor estiver suspenso e a lâmpada se quebrar, tome cuidado para evitar que pedaços de
vidro caiam nos seus olhos ou boca ao abrir a tampa da lâmpada. Se pedaços de vidro caírem nos
seus olhos ou boca, consulte um médico imediatamente.

• Sempre diminua o volume antes de desligar o projetor. Se ligar o projetor com o volume muito alto,
pode danificar sua audição.

Observação: A(s) lâmpada(s) deste equipamento contém mercúrio. Entre em contato com os
órgãos reguladores locais e regionais para obter informações sobre eliminação e reciclagem de
resíduos. Não a jogue no lixo comum.

Restrição de uso
Tema principal: Avisos

Restrição de uso
Quando este produto é utilizado para aplicações que requerem alta confiabilidade/segurança, tais como
dispositivos de transporte relacionados com a área de aviação, ferroviária, naval, automotiva;
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dispositivos de prevenção de desastres; vários dispositivos de segurança; ou dispositivos funcionais/de
precisão, você deve utilizar este produto somente após levar em consideração a inclusão de proteções
contra erros e redundâncias em seu design para manter a segurança e a confiabilidade do sistema total.
Porque este produto não se destina a uso em aplicações que requerem alta confiabilidade/segurança,
tais como equipamento aeroespacial, equipamento de comunicação principal, equipamento de controle
de energia nuclear, ou equipamentos médicos relacionados com a direta assistência médica, por favor,
faça seu próprio julgamento sobre a adequação deste produto após uma avaliação completa.
Tema principal: Instruções importantes de segurança

Lista de símbolos de segurança (correspondente a IEC60950-1 A2)
A tabela a seguir lista o significado dos símbolos de segurança marcados no equipamento.

N° Símbolo Padrões aprovados Descrição
1 IEC60417

No.5007
"LIGADO" (energia)
Para indicar que está ligado à corrente.

2 IEC60417
No.5008

"DESLIGADO" (energia)
Para indicar que está desligado da
corrente.

3 IEC60417
No.5009

Em espera
Para identificar o interruptor ou a posição
do interruptor através da parte do
equipamento que está ligada, para assim
colocá-lo em espera.

4 ISO7000
No.0434B,
IEC3864-B3.1

Cuidado
Para identificar cuidados em geral
quando usar o produto.

5 IEC60417
No.5041

Cuidado, superfície quente
Para indicar que o item marcado pode
esta quente e não deve ser tocado sem
tomar cuidado.
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N° Símbolo Padrões aprovados Descrição
6 IEC60417

No.6042
ISO3864-B3.6

Cuidado, risco de choque elétrico
Para identificar equipamento que trás
risco de choque elétrico.

7 IEC60417
No.5957

Somente para uso interno
Para identificar equipamento elétrico
criado principalmente para uso em
lugares fechados.

8 IEC60417
No.5926

Polaridade do conector de energia DC
Para identificar as conexões positiva e
negativa (polaridade) em um
equipamento ao qual uma fonte de
energia DC pode ser conectado.

9 — Polaridade do conector de energia DC
Para identificar as conexões positiva e
negativa (polaridade) em um
equipamento ao qual uma fonte de
energia DC pode ser conectado.

10 IEC60417
No.5001B

Bateria, geral
Em equipamento alimentado por bateria.
Para identificar um dispositivo, como a
tampa de um compartimento de baterias
ou terminais de um conector.

11 IEC60417
No.5002

Posicionamento da célula
Para identificar o encaixe da bateria e o
posicionamento da(s) célula(s) dentro do
encaixe.

12 — Posicionamento da célula
Para identificar o encaixe da bateria e o
posicionamento da(s) célula(s) dentro do
encaixe.
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N° Símbolo Padrões aprovados Descrição
13 IEC60417

No.5019
Aterramento para proteção
Para identificar qualquer terminal
designado para conexão a um condutor
externo para proteção contra choque
elétrico, caso ocorra uma falha, ou o
terminal de um eletrodo de fio terra para
proteção.

14 IEC60417
No.5017

Aterramento
Para identificar o terminal de aterramento
em casos onde o símbolo número 13 é
explicitamente requerido.

15 IEC60417
No.5032

Corrente alternada
Para indicar na placa de classificação
que o equipamento é adequado somente
para corrente alternada; para identificar
terminais relevantes.

16 IEC60417
No.5031

Corrente direta
Para indicar na placa de classificação
que o equipamento é adequado somente
para corrente direta; para identificar
terminais relevantes.

17 IEC60417
No.5172

Equipamento Classe II
Para identificar equipamento de acordo
com os requisitos de segurança
especificados para equipamento Classe
II, de acordo com IEC 61140.

18 ISO 3864 Proibição geral
Para identificar ações ou operações
proibidas.
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N° Símbolo Padrões aprovados Descrição
19 ISO 3864 Proibido contato

Para indicar ferimentos que podem
ocorrer se tocar uma parte específica do
equipamento.

20 — Nunca olhe diretamente para a lente
óptica enquanto o laser estiver aceso.

21 — Para indicar que não se deve colocar
objetos no item marcado no projetor.

22 ISO3864
IEC60825-1

Cuidado, radiação laser
Para indicar que o equipamento tem uma
peça de radiação laser.

23 ISO 3864 Desmontagem proibida
Para indicar risco de ferimentos, como
choque elétrico, se o equipamento for
desmontado.

24 IEC60417
No. 5266

Em modo de espera, modo parcial de
espera
Para indicar que parte do equipamento
está em estado pronto.

25 ISO3864
IEC60417
No. 5057

Cuidado, peças móveis
Para indicar que você precisa manter
distância de peças móveis, de acordo
com os padrões de segurança.

Tema principal: Avisos
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FCC Compliance Statement
For United States Users
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC
Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits
established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded
equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do
not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by
the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.
Tema principal: Avisos

Marcas registradas
EPSON®, Instant Off®, PowerLite® e Quick Corner® são marcas registradas e EPSON Exceed Your
Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.
SizeWiseTM é uma marca comercial da Epson America, Inc.
Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
AndroidTM e ChromebookTM são marcas comerciais da Google Inc.
HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI
Licensing LLC.

Anexo Proposta STG. Anexos. 2º Colocado. (0566389)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 379



221

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer
direito sobre essas marcas.

Tema principal: Avisos

Avisos sobre direitos autorais
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em
sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia,
gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As
informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se
responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.
Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do
produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros,
em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e
alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e
manutenção da Seiko Epson Corporation.
A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da
utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos
originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.
Estas informações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais
Atribuição de direitos autorais
Tema principal: Avisos

Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais
A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e respeitar as leis de direitos autorais ao usar
qualquer produto Epson. Embora as leis de alguns países permitam a cópia limitada ou reutilização de
material protegido por direitos autorais em determinadas circunstâncias, essas circunstâncias podem
não ser tão abrangentes como algumas pessoas supõe. Entre em contato com um advogado para
esclarecer qualquer dúvida sobre a lei de direitos autorais.
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Tema principal: Avisos sobre direitos autorais

Atribuição de direitos autorais
© 2019 Epson America, Inc.
4/19
CPD-54240R1
Tema principal: Avisos sobre direitos autorais
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "STG distribuidora" <distribuidorastg@gmail.com>
Data: 12/07/2019 12:40 PM
Assunto: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia.
TRE-AL. Documentação.

À Distribuidora STG

Prezados boa tarde,

Conforme mensagem anterior, tendo em vista o segundo melhor preço apresentado por esta empresa na Cotação
eletrônica Nº 05/2019 deste Tribunal,  para o fornecimento de 03 (três) projetores no valor total de R$5.997,00
(cinco mil  novecentos e noventa e sete reais),  na forma  especificada do termo de referência, informamos a
desclassificação da empresa no presente procedimento, em razão não conformidade do item ofertado.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: STG distribuidora <distribuidorastg@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 12 Jul 2019 11:37:03 -0300
Subject: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Ana Paula, boa tarde!

Em razão das diferenças de valores e das características requeridas do produto, seguem anexadas  3 propostas
diferentes e o manual do projetor Epson X39 para que seja analisada a que melhor se encaixa nas exigências,
sendo a 1ª proposta referente ao produto ofertado no lance. Estamos a disposição para dúvidas e negociações.

Aguardo retorno de recebimento.

Atenciosamente

Distribuidora STG

On Fri, Jul 12, 2019 at 9:50 AM TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> wrote:
À EMPRESA EDVANIA FERNANDES CORDEIRO

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Bom dia,

Em razão da desclassificação do 1º (primeiro) colocado na Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando que esta empresa ofertou o segundo menor
preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor total de R$5.997,00 (cinco mil novecentos e
noventa e sete reais) solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização da proposta fazendo
constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=H24AY...

1 of 2 12/07/2019 13:06
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711
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E-mail - 0566409

Data de Envio: 
  12/07/2019 13:20:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    supresul@gmail.com

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Mensagem: 
  À EMPRESA DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação do 2º (segundo) colocado na Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando que esta empresa ofertou o terceiro menor
preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor total de R$5.998,50 (cinco mil
novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24
horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo e
demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    TR Projetor. Atualizado..pdf
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De: Dantas Distribuidora <supresul@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 12/07/2019 10:23 PM
Assunto: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL.
Documentação.

SEGUE EM ANEXO FOLDER DO MODELO OFERTADO PARA ANALISE E ACEITAÇÃO

  X1123H  

Em sex, 12 de jul de 2019 às 13:20, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
À EMPRESA DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação do 2º (segundo) colocado na Cotação Eletrônica Nº
05-2019 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando
que esta empresa ofertou o terceiro menor preço para a aquisição de 03 (três)
projetores multimídia no valor total de R$5.998,50 (cinco mil novecentos e noventa e
oito reais e cinquenta centavos) solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24
horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo
a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

--

Thiago Andrey

Dantas Distribuidora Ltda.
CNPJ: 20.208.627/0001-40
Fone: +55 44 3810-1006
E-mail / Skype: supresul@gmail.com

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE EM SUA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

Esta mensagem é sigilosa, confidencial e se destina exclusivamente aos destinatários acima mencionados.
É expressamente vedado seu reenvio, impressão e apresentação a terceiros.
Por favor, elimine esta mensagem caso tenha recebido por engano e/ou não seja de seu interesse.
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Anexados:

Arquivo: noname Tamanho: 0k Tipo de Conteúdo: image/gif

Arquivo: PROJETOR
ACER.pdf

Tamanho:
720k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Acer X1123H/ X1223H 

PROJEÇÃO COM MUITO 

MAIS CLARIDADE 

3,600 lumens de brilho 

Tecnologia Acer Bluelight e LumiSense 

Contrast de 20,000:1 Dynamic Black 

Resolução SVGA / XGA 
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Especificações 

Modelo X1123H X1223H 

Sistema de Projeção DLPTM 

Resolução 
SVGA (800 x 600) XGA (1,024 x 768) 

Maxima WUXGA (1,920 x 1,200) 

Brilho 
3,600 ANSI Lumens (Padrão), 2,880ANSI Lumens (ECO) 

(Conformidade com ISO 21118) 

Formato 4:3 (Native), 16:9 (Supported) 

Taxa de contraste Dynamic Black 20,000:1 

Throw ratio 1.96 ~ 2.15 (50" @ 2 m) 

Lente 
F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm 

Zoom Manual e Foco Manual 

Correção de Trapezio  +/-40° (Vertical, Manual) 

Tempo de Vida da 
Lâmpada 

5,000 Horas (Padrão), 10,000 Horas (ECO), 15,000 Horas (ExtremeEco) 

Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO) 

Conexões 

Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 
Composite Video (RCA) x 1 

HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 
PC Audio (Stereo mini jack) x 1 

Conexões de Saída 
Analog RGB (D-sub) x 1 

PC Audio (Stereo mini jack) x 1 

Controles 
USB Ctrl (Mini-B) x 1 

RS232 (D-sub) x 1 

Dimensões 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8" x 8.7"x 4.1", with feet) 

Peso 2.4 Kg (5.29 lbs) 

    

   

About Acer 
Founded in 1976, today Acer is one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world 
where hardware, software and services will infuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the 
Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that 
break barriers between people and technology. More information is at www.acer.com. 

Características 

Tela Expressiva 
 SVGA (800 x 600) – X1123H 

 XGA (1,024 x 768) – X1223H 

 3,600 ANSI lumens 

 Dynamic Black 20,000:1 
 Acer Bluelight Shield 

 Acer LumiSense 

 Acer ColorBoost3D 

 Acer ColorSafe II 

 HDMI 3D com 144Hz 24p  

Utilização Avançada 
 Alto Falante de 3W  
 AC power on  

 Menu instantâneo 

 Acer SmartFormat 

Flexibilidade de Instalação 
 Correção de Trapézio de 40 graus 

 Troca fácil da lâmpada 

Eco-friendly  
 Acer EcoProjection 
 Vida útil da lâmpada de até 15,000 horas 

no modo ExtremeEco  
 

Acer LumiSense 
A tecnologia LumiSense é um processo inteligente de melhoria de 

conteúdo.. Ela analiza o conteúdo projetado frame a frame e ajusta 

dinamicamente a imagem para níveis incríveis de visualização. 

Graças ao sistema inteligente Acer LumiSense todas as cenas 

escuras são projetadas sem perda de detalhes. 

 

Acer Bluelight Shield 
Acer Bluelight Shield permite ao usuário níveis mais baixos de luz 

azulal para atenuar o efeito negativo. São três níveis de filtro 

adequados para cada situação. Cada nível também contem 

mecanismo de otimização da luz azul baseado no conteúdo. O 

Bluelight Shield pode reduzir em até 30% o efeito negative e 

proteger seus olhos. 

Ceiling Mount 

CM-02S 
Ceiling Mount 

CM-01S 

3D Glasses 

E4W 

Acessórios Opcionais 
Accessory 

X1123H 

-  Part Number: MR.JPQ11.001 

-  EAN Code: 4713883298957 

X1223H 

-  Part Number: MR.JPR11.001 

-  EAN Code: 4713883301336 

  P/N:    

  EAN:  

MC.JFZ11.00B 

4713147532261 

MC.JLC11.002 

4713147892877 

MC.JLC11.003 

4713147892884 
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Dantas Distribuidora" <supresul@gmail.com>
Data: 15/07/2019 01:55 PM
Assunto: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia.
TRE-AL. Documentação.

Prezados,

Boa tarde,

O modelo X1123H  da marca ACER, ofertado por essa empresa para a  cotação eletrônica Nº 05/2019 deste
Tribunal, não atende a todas as especificações requeridas no termo de referência; especificamente, no quesito
resolução nativa: WXGA ( 1280 x 800 pixels) ou superior,  pelo que informamos a desclassificação da empresa no
presente procedimento.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Dantas Distribuidora <supresul@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 12 Jul 2019 22:23:30 -0300
Subject: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

SEGUE EM ANEXO FOLDER DO MODELO OFERTADO PARA ANALISE E ACEITAÇÃO

  X1123H  

Em sex, 12 de jul de 2019 às 13:20, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

À EMPRESA DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação do 2º (segundo) colocado na Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando que esta empresa ofertou o terceiro menor
preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor total de R$5.998,50 (cinco mil novecentos e
noventa e oito reais e cinquenta centavos) solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a
formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo e demais
especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
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anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

--
Thiago Andrey

Dantas Distribuidora Ltda.
CNPJ: 20.208.627/0001-40
Fone: +55 44 3810-1006
E-mail / Skype: supresul@gmail.com

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE EM SUA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

Esta mensagem é sigilosa, confidencial e se destina exclusivamente aos destinatários acima mencionados.
É expressamente vedado seu reenvio, impressão e apresentação a terceiros.
Por favor, elimine esta mensagem caso tenha recebido por engano e/ou não seja de seu interesse.
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E-mail - 0566671

Data de Envio: 
  15/07/2019 14:27:31

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@rmmicro.com.br

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Mensagem: 
  À EMPRESA ATI COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação do 3º (terceiro) colocado na Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando que esta empresa ofertou o quarto menor
preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor total de R$5.999,00 (cinco mil
novecentos e noventa e nove reais) solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização
da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações
do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    TR Projetor. Atualizado..pdf
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De: Wesler Vailant <licitacao@rmmicro.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/07/2019 09:47 AM
Assunto: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL.
Documentação.

Prezado bom dia!

Com real satisfação agradecemos a oportunidade de participar deste
processo, em vista a distancia, foi cotado com erro a marca e o valor
do
produto. Por esta razão, pedimos desculpa desde e a compreensão pois
não
podemos  entregar o produto cotado pois o mesmo não atende a
especificação conforme anexo enviado.

Att

Em 15/07/2019 13:27, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
escreveu:
> À EMPRESA  ATI COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA
>
> COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL
>
> Prezado Senhor (a),
>
> Boa tarde,
>
> Em razão da desclassificação do 3º (terceiro) colocado na Cotação
Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
UASG: 070011; e considerando que esta empresa ofertou o quarto menor
preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor
total de R$5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais)
solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização
da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a
marca, o modelo e demais especificações do item.
>
> Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.
>
> Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.
>
> Atenciosamente.
>
> Ana Paula Gomes Silva
> Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
>
> seic@tre-al.jus.br
> anasilva@tre-al.jus.br
>
> Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-
feira: 07:30 às 13:30h.
>
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
>
> Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió -
AL
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>
> CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
>
> Telefones: 82 2122-7712/7711
>
--
Wésler Vailant
Comprador
Empresa: ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ: 12.544.341/0001-07
TELEFONE: 65 3223-7289
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E-mail - 0567318

Data de Envio: 
  16/07/2019 13:12:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas@hallnet.com.br

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Mensagem: 
  À EMPRESA HALLNET IMPORTAÇÃO COMÉRCIO EIRELI

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação do 4º (quarto) colocado na Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando que esta empresa ofertou o quinto menor
preço para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor total de R$6.000,00 (seis mil reais)
solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor
unitário e total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    TR Projetor. Atualizado..pdf
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E-mail - 0568255

Data de Envio: 
  17/07/2019 14:54:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@egregoratecnologia.com.br

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Mensagem: 
  À EMPRESA EGREGORA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação dos primeiros colocados na Cotação Eletrônica Nº 05-2019, realizada para a
aquisição de 03 (três) projetores multimídia deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e
considerando que essa empresa ofertou o melhor preço na sequência de classificação de fornecedores,
solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor
unitário e total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Salientamos que o objeto ofertado deve atender a todas as especificações requeridas no termo de
referência; devendo-se observar a exigência de prazo de garantia de 03 (três) anos para os equipamentos
e assistência técnica autorizada na cidade de Maceió-AL.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    TR Projetor. Atualizado..pdf
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De: Vendas Hallnet <vendas@hallnet.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/07/2019 04:00 PM
Assunto: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL.
Documentação.

Boa tarde.

Segue em anexo a proposta e o catálogo do produto.

Atenciosamente,

Em ter, 16 de jul de 2019 às 13:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
À EMPRESA  HALLNET IMPORTAÇÃO COMÉRCIO EIRELI

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação do 4º (quarto) colocado na Cotação Eletrônica Nº 05-2019
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando que esta
empresa ofertou o quinto menor preço para a aquisição de 03 (três) projetores
multimídia no valor total de R$6.000,00 (seis mil reais) solicito, por gentileza, no
prazo máximo de 24 horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor unitário
e total, incluindo a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:

Arquivo: Proposta
Comercial_559.pdf

Tamanho:
210k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Arquivo: Projetor Acer 3600
Lumens HDMI.pdf

Tamanho:
711k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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HALLNET IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME
13.234.519/0001-86
www.hallnet.com.br

(31) 2626-8014
Av. Sinfrônio Brochado, 624, Sala 308

Barreiro, Belo Horizonte - MG
30.640-000

0017316900032

Proposta Comercial Nº 559

Para
TRE-AL
Aos cuidados de: Ana Paula Gomes Silva

UASG: 070011
Número: 05-2019

Itens de produto ou serviço

Item Cód (SKU) Qtd Un Preço un Total

Item 1- Projetor Acer X1123H 3600 Lumens SVGA Conexões VGA HDMI
Acer X1123H

3,600 lumens de brilho
Tecnologia Acer Bluelight e LumiSense
Contrast de 20,000:1 Dynamic Black
Resolução SVGA / XGA

Especificações

Modelo
X1123H

Sistema de Projeção
DLPTM

Resolução
SVGA (800 x 600)

Brilho
3,600 ANSI Lumens (Padrão), 2,880ANSI Lumens (ECO) (Conformidade com ISO 21118)

Formato
4:3 (Native), 16:9 (Supported)

Taxa de contraste
Dynamic Black 20,000:1

Throw ratio
1.96 ~ 2.15 (50" @ 2 m)

Lente
F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm Zoom Manual e Foco Manual

Tempo de Vida da Lâmpada
5,000 Horas (Padrão), 10,000 Horas (ECO), 15,000 Horas (ExtremeEco)

Nível de Ruído
30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO)

Conexões
Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1
Composite Video (RCA) x 1
HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 1

Conexões de Saída
Analog RGB (D-sub) x 1
RS232 (D-sub) x 1

Dimensões
299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8" x 8.7"x 4.1", with feet)

Peso
2.4 Kg (5.29 lbs)

Características
SVGA (800 x 600) X1123H
3,600 ANSI lumens
Dynamic Black 20,000:1
Acer LumiSense
Acer ColorBoost3D
Acer ColorSafe II
HDMI 3D com 144Hz 24p

Utilização Avançada
Alto Falante de 3W
AC power on
Menu instantâneo
Acer SmartFormat

Flexibilidade de Instalação
Correção de Trapézio de 40 graus
Troca fácil da lâmpada

Eco-friendly

3,00 2.000,00 6.000,00

1
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Acer EcoProjection
Vida útil da lâmpada de até 15,000 horas no modo ExtremeEco

Número de itens: 1
Soma das quantidades: 3,00 Total dos itens 6.000,00

Outros itens ou serviços

Dados Bancários 

ItauAg. 1639

C/C. 55096-9

Hallnet Importação e Comercio EIRELI - ME

Total outros itens 0,00

Data Total dos itens Total da proposta

17/07/2019 6.000,00 6.000,00

Condições gerais

Prazo de entrega 30 Dias

Validade da proposta 30 dias

Observações

Garantia: 12 meses

Atenciosamente,

Hamilton Moreira de Carvalho - Representante Legal

2
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Acer X1123H/ X1223H 

PROJEÇÃO COM 

MUITO MAIS 

CLARIDADE 

3,600 lumens de brilho 

Tecnologia Acer Bluelight e LumiSense 

Contrast de 20,000:1 Dynamic Black 

Resolução SVGA / XGA 
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Especificações 

Modelo X1123H X1223H 

Sistema de Projeção DLPTM 

Resolução 
SVGA (800 x 600) XGA (1,024 x 768) 

Maxima WUXGA (1,920 x 1,200) 

Brilho 
3,600 ANSI Lumens (Padrão), 2,880ANSI Lumens (ECO) 

(Conformidade com ISO 21118) 

Formato 4:3 (Native), 16:9 (Supported) 

Taxa de contraste Dynamic Black 20,000:1 

Throw ratio 1.96 ~ 2.15 (50" @ 2 m) 

Lente 
F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm 

Zoom Manual e Foco Manual 

Correção de Trapezio  +/-40° (Vertical, Manual) 

Tempo de Vida da 

Lâmpada 
5,000 Horas (Padrão), 10,000 Horas (ECO), 15,000 Horas (ExtremeEco) 

Nível de Ruído 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO) 

Conexões 

Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 

Composite Video (RCA) x 1 
HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 

PC Audio (Stereo mini jack) x 1 

Conexões de Saída 
Analog RGB (D-sub) x 1 

PC Audio (Stereo mini jack) x 1 

Controles 
USB Ctrl (Mini-B) x 1 

RS232 (D-sub) x 1 

Dimensões 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8" x 8.7"x 4.1", with feet) 

Peso 2.4 Kg (5.29 lbs) 

    

   

About Acer 
Founded in 1976, today Acer is one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where 

hardware, software and services will infuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of 

Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers 

between people and technology. More information is at www.acer.com. 

Características 

Tela Expressiva 
 SVGA (800 x 600) – X1123H 

 XGA (1,024 x 768) – X1223H 

 3,600 ANSI lumens 

 Dynamic Black 20,000:1 

 Acer Bluelight Shield 

 Acer LumiSense 

 Acer ColorBoost3D 

 Acer ColorSafe II 

 HDMI 3D com 144Hz 24p  

Utilização Avançada 
 Alto Falante de 3W  

 AC power on  

 Menu instantâneo 

 Acer SmartFormat 

Flexibilidade de Instalação 
 Correção de Trapézio de 40 graus 

 Troca fácil da lâmpada 

Eco-friendly  
 Acer EcoProjection 

 Vida útil da lâmpada de até 15,000 horas 

no modo ExtremeEco  
 

Acer LumiSense 

A tecnologia LumiSense é um processo inteligente de melhoria de 

conteúdo.. Ela analiza o conteúdo projetado frame a frame e ajusta 

dinamicamente a imagem para níveis incríveis de visualização. 

Graças ao sistema inteligente Acer LumiSense todas as cenas escuras 

são projetadas sem perda de detalhes. 

 

Acer Bluelight Shield 
Acer Bluelight Shield permite ao usuário níveis mais baixos de luz 

azulal para atenuar o efeito negativo. São três níveis de filtro 

adequados para cada situação. Cada nível também contem 

mecanismo de otimização da luz azul baseado no conteúdo. O 

Bluelight Shield pode reduzir em até 30% o efeito negative e 

proteger seus olhos. 

Ceiling Mount 

CM-02S 

Ceiling Mount 

CM-01S 

3D Glasses 

E4W 

Acessórios Opcionais 
Accessory 

X1123H 

-  Part Number: MR.JPQ11.00J 

-  EAN Code: 4713883436168 

X1223H 

-  Part Number: MR.JPR11.00J 

-  EAN Code: 4713883436175 

  P/N:    

  EAN:  

MC.JFZ11.00B 

4713147532261 

MC.JLC11.002 

4713147892877 

MC.JLC11.003 

4713147892884 
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Vendas Hallnet" <vendas@hallnet.com.br>
Data: 17/07/2019 04:21 PM
Assunto: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia.
TRE-AL. Documentação.

Boa tarde,

O modelo ofertado não atende as especificações requeridas no termo de referência, como também o prazo dado
para resposta da empresa, já havia sido expirado, pelo que informamos a desclassificação da empresa no presente
procedimento.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Vendas Hallnet <vendas@hallnet.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 17 Jul 2019 16:00:48 -0300
Subject: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Boa tarde.

Segue em anexo a proposta e o catálogo do produto.

Atenciosamente,

Em ter, 16 de jul de 2019 às 13:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

À EMPRESA  HALLNET IMPORTAÇÃO COMÉRCIO EIRELI

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação do 4º (quarto) colocado na Cotação Eletrônica Nº 05-2019 deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando que esta empresa ofertou o quinto menor preço
para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia no valor total de R$6.000,00 (seis mil reais) solicito, por
gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total,
incluindo a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=LQNJPR...
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Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711
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De: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>,
<comercial@egregoratecnologia.com.br>
Data: 17/07/2019 03:26 PM
Assunto: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL.
Documentação.

Segue em anexo nossa proposta

Antonio Carlos

-----Mensagem Original-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Wednesday, July 17, 2019 2:54 PM
To: comercial@egregoratecnologia.com.br
Subject: Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores
Multimídia.
TRE-AL. Documentação.

À EMPRESA EGREGORA TECNOLOGIA COMÉRCIO  E SERVIÇOS LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação dos primeiros colocados na Cotação
Eletrônica
Nº 05-2019, realizada  para a aquisição de 03 (três) projetores
multimídia
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e
considerando
que essa empresa ofertou o melhor preço na sequência de classificação
de
fornecedores, solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a
formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total,
incluindo
a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Salientamos que o objeto ofertado deve atender a todas as
especificações
requeridas no termo de referência; devendo-se observar a exigência de
prazo
de garantia de 03 (três) anos para os equipamentos e assistência
técnica
autorizada na cidade de Maceió-AL.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
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seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-
feira:
07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:

Arquivo:
Tribunal
Regional
Eleitoral de
Alagoas-
5-2019.docx

Tamanho:
1139k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document

Arquivo:
Optoma-USA-
Store-Catalog-
1563387258.pdf

Tamanho:
2406k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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A

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Cotação Eletrônica - 5-2019

Conforme solicitado, apresentamos a nossa proposta para fornecimento:

ITEM
DESCRIÇÃO Marca/Modelo Quant Valor unitário Valor Total

1 Projetor Optoma W335 Optoma W335 3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00

                                                                                                                                Valor Total da Proposta  R$ 9.000,00

Declaramos  que estamos  de  pleno  acordo  com todas  as  condições  estabelecidas  no  Edital  e  seus
Anexos,  bem como aceitamos  todas  as  obrigações  e  responsabilidades  especificadas  no  Termo de
Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte  do presente objeto,  tais  como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo,
impostos,  seguros,  taxas,  ou  quaisquer  outros  que  possam  incidir  sobre  gastos  da  empresa,  sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente
concedidos, ciente  da  responsabilidade  de  manter  seus  dados  cadastrais  atualizados  junto  ao
Contratante, bem como se compromete a informar qualquer alteração que venha a ser realizada.
Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais
componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pelo órgão, para fins de
registro patrimonial.
 Declaramos  que  o(s)  item(ns)  constante(s)  desta  proposta  corresponde(m)  exatamente  às
especificações descritas no Edital, às quais aderimos formalmente

Rua Itagi, 293, Sala 01 – Vila Laura, Salvador/BA - CEP: 40.270-360,
CNJP: 29.288.355/0001-00 comercial@egregoratecnologia.com.br

Telefone: (71) 3015-9969
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Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo:

Dados da Empresa:
Razão Egrégora Tecnologia Comercio e Serviços LTDA - ME
CNPJ:29.288.355/0001-00
Nome do representante: Ana Carolina Martins Dantas
Dados Bancários: Banco Brasil – Agencia – 5737-1 - CC: 14261
Telefones:(71) 3015-9969
Validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos
Entrega em até 30 dias - Garantia do fabfricante
Emails: comercial@egregoratecnologia.com.br

Estamos ao dispor para os entendimentos necessários

 Salvador, 17 de Julho 2019

_
Ana Carolina Martins Dantas
CPF: 775.831.915-72

Rua Itagi, 293, Sala 01 – Vila Laura, Salvador/BA - CEP: 40.270-360,
CNJP: 29.288.355/0001-00 comercial@egregoratecnologia.com.br

Telefone: (71) 3015-9969
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W335
Bright WXGA Projector

Features
Luminous WXGA projection with 3,800 lumens 
and 22,000:1 contrast ratio

HDMI, VGA and composite connectivity

Up to 15,000-hour lamp life

Vertical keystone for easy positioning

Integrated 10-watt speaker

Robust I/O and superior performance

Enhance spaces with captivating 3,800 lumens WXGA 
images with the Optoma W335. Its 22,000:1 contrast 
ratio, 1.55 – 1.73:1 throw ratio and 1.1x zoom make it 
ideal for small-to-medium spaces, such as classrooms, 
offices and training spaces.

Vertical keystone support simplifies placement for easy 
installation. An integrated 10-watt speaker delivers 
crisp, room-filling audio that enhances presentations 
and videos without any additional equipment.

Robust input options, including HDMI, VGA and 
composite enable connectivity to a wide range of 
devices. A 15,000-hour lamp life enables many years of 
use with minimal maintenance.
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W335

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aspect Ratio 16:10

Audio 10W speaker

Brightness 3,800 lumens
Compatible Aspect 
Ratio 16:10 (native), 16:9 and auto compatible

Connections 1 x HDMI v1.4a, 1 x VGA, 1 x composite, 1 x audio-in, 1 x 
USB-A (5v / 1.0 amp), 1 x VGA, 1 x audio, 1 x RS232

Contrast Ratio 22,000:1

Display Technology Texas Instruments 0.65” WXGA DMD

Displayable Colors 1.07 billion
Keystone 
Correction ± 40° Vertical

Light Source Type 203W

Light Source Life 15,000/12,000/10,000/6,000 (Eco+/Dynamic/Eco/Bright)

Lens Shift None
Maximum 
Resolution WUXGA (1920 x 1200)

Native Resolution WXGA (1280 x 800)

Noise Level 27dB

Offset 115% ± 5%

On-Screen Display Complete on-screen menu adjustments in 26 languages

Operating 
Temperature

Sea Level to 10,000 feet (@73°F); must manually switch 
to high-altitude mode at 5,000 feet & above

Power Consumption230W (Bright) / 190W (Eco)

Power Supply AC input 100-240V, 50-60Hz, auto-switching

Projection Distance 3.9′ – 45.9′ (without zoom)

Projection Lens F=2.41~2.53, F=21.85~24 mm

Projection Screen Size 29.7″ – 300.7″

Remote Control IR remote control

Throw Ratio 1.55 – 1.73:1

COMPATIBILITY SPECIFICATIONS

3D Compatibility
Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60, Frame-pack: 
1080p24, 720p50 / 60, Over-Under: 1080p24, 720p50 
/ 60

Computer 
Compatibility

WUXGA, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, 
VGA resized, VESA, PC and Mac

Connections
1 x HDMI v1.4a, 1 x VGA, 1 x composite, 1 x audio-in, 
1 x USB-A (5v / 1.0 amp), 1 x VGA, 1 x audio, 1 x 
RS232

Horizontal Scan Rate 15.3 – 91.1kHz

RoHS Compliant

Vertical Scan Rate 50-85 Hz (120Hz for 3D feature projector)

Video Compatiblity HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p)

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Dimensions (W x H x D) 12.4″ x 3.9″ x 9.6″

Security Security bar, Kensington lock, password 
protection, keypad lock

Weight 6.7 lbs.

Other

Optional Accessories DLP Link™ 3D glasses, ceiling mount

Standard Accessories AC power cable, remote control, batteries, 
quick start guide, CD user manual

UPC 796435 44 249 1

Warranty Info 3-year parts and labor warranty, 1-year on 
lamp

*Lamp life is dependent upon many factors, including lamp mode, 
display mode, usage, environmental conditions and more. Lamp 
brightness can decrease over time.

† 3D content can be viewed with DLP® Link active shutter glasses 
when projector is used with a compatible 3D player. Please visit 
Optoma.com for more information.

Optoma.com

Copyright © 2018 Optoma Technology, Inc. DLP® and the DLP logo are 
registered trademarks of Texas Instruments™. All other trademarks are the 

property of their respective owners. All specifications subject to change.
Published on 07/17/19

*Lamp life is dependent upon many factors, including lamp mode, 
display mode, usage, environmental conditions and more. Lamp 
brightness can decrease over time.

† 3D content can be viewed with DLP® Link active shutter glasses 
when projector is used with a compatible 3D player. Please visit 
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: comercial@egregoratecnologia.com.br
Data: 17/07/2019 05:11 PM
Assunto: Fwd: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores
Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Prezada Carolina,

Reencaminho considerações a respeito do item ofertado, referente à aquisição de 03(três) projetores da marca
Optoma W335.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
Date: Wed, 17 Jul 2019 17:02:36 -0300
Subject: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Boa tarde Antonio Carlos,

Recebida a proposta.

Há a possibilidade de a empresa ofertar desconto para a aquisição dos projetores?

A empresa confirma que atende as exigências do termo de referência, especificamente quanto ao manual em
língua  portuguesa  e  assistência  técnica  autorizada  em  Maceió-AL?   É  possível  enviar  documentação  que
comprove.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>,
<comercial@egregoratecnologia.com.br>
Date: Wed, 17 Jul 2019 15:26:11 -0300
Subject: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Segue em anexo nossa proposta

Antonio Carlos

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=LQNJPR...
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-----Mensagem Original-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Wednesday, July 17, 2019 2:54 PM
To: comercial@egregoratecnologia.com.br
Subject: Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia.
TRE-AL. Documentação.

À EMPRESA EGREGORA TECNOLOGIA COMÉRCIO  E SERVIÇOS LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação dos primeiros colocados na Cotação Eletrônica
Nº 05-2019, realizada  para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando
que essa empresa ofertou o melhor preço na sequência de classificação de
fornecedores, solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a
formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo
a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Salientamos que o objeto ofertado deve atender a todas as especificações
requeridas no termo de referência; devendo-se observar a exigência de prazo
de garantia de 03 (três) anos para os equipamentos e assistência técnica
autorizada na cidade de Maceió-AL.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711
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De: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
Para: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>,
<comercial@egregoratecnologia.com.br>
Data: 17/07/2019 05:35 PM
Assunto: Re: Fwd: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores
Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Ana Paula

Sobre o valor do projetor, estamos no nosso limite, sobre a assistência Técnica, existe um contato para a
Optoma indicar onde vai ser o conserto (h p://www.optoma.com.br/contact.aspx) ver no site

From: Ana Paula Gomes Silva
Sent: Wednesday, July 17, 2019 5:11 PM
To: comercial@egregoratecnologia.com.br
Subject: Fwd: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Prezada Carolina,

Reencaminho considerações a respeito do item ofertado, referente à aquisição de 03(três) projetores da marca
Optoma W335.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
Date: Wed, 17 Jul 2019 17:02:36 -0300
Subject: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Boa tarde Antonio Carlos,

Recebida a proposta.

Há a possibilidade de a empresa ofertar desconto para a aquisição dos projetores?

A empresa confirma que atende as exigências do termo de referência, especificamente quanto ao manual em língua
portuguesa e assistência técnica autorizada em Maceió-AL?  É possível enviar documentação que comprove.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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From: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>,
<comercial@egregoratecnologia.com.br>
Date: Wed, 17 Jul 2019 15:26:11 -0300
Subject: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Segue em anexo nossa proposta

Antonio Carlos

-----Mensagem Original-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Wednesday, July 17, 2019 2:54 PM
To: mailto:comercial%40egregoratecnologia.com.br
Subject: Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia.
TRE-AL. Documentação.

À EMPRESA EGREGORA TECNOLOGIA COMÉRCIO  E SERVIÇOS LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação dos primeiros colocados na Cotação Eletrônica
Nº 05-2019, realizada  para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando
que essa empresa ofertou o melhor preço na sequência de classificação de
fornecedores, solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a
formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo
a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Salientamos que o objeto ofertado deve atender a todas as especificações
requeridas no termo de referência; devendo-se observar a exigência de prazo
de garantia de 03 (três) anos para os equipamentos e assistência técnica
autorizada na cidade de Maceió-AL.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

mailto:seic%40tre-al.jus.br
mailto:anasilva%40tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711
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SEGURANÇA

O raio com ponta dentro de um triângulo eqüilátero serve para alertar o 
usuário da presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do gabinete 
do produto, que pode ter intensidade suficiente para constituir um risco 
de choque elétrico às pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a 
alertar o usuário da presença de instruções de manutenção e operação 
importantes (assistência técnica) na literatura que acompanha o 
aparelho.

Siga todos os avisos, precauções e manutenções recomendadas neste manual do usuário.

Instruções importantes de segurança

 � Não olhe fixamente para o feixe, RG2.
Como com qualquer fonte luminosa, não olhe fixamente para o feixe direto, RG2 IEC 62471-5:2015.

 � Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Para garantir uma operação confiável do projetor 
e protegê-lo contra superaquecimento, coloque-o numa posição e local que não interfira com a 
ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o projetor sobre uma cama, um sofá, etc. Não o 
coloque num lugar fechado, como uma estante de livros ou num gabinete que possa impedir o fluxo 
do ar através das aberturas de ventilação.

 � Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não exponha o projetor à chuva ou umidade. 
Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos tais 
como amplificadores que produzam calor.

 � Não deixe objetos ou líquidos entrarem no projetor. Eles podem tocar nos pontos perigosos de tensão 
e causar curto circuito em peças que podem resultar em incêndio ou choque elétrico.

 � Não use sob as seguintes condições:
 ± Ambientes extremamente quentes, frios ou úmidos.

(i) Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro de 5ºC a 40ºC.

(ii) Umidade relativa do ar é de 10% a 85%.

 ± Em áreas sujeitas a poeira e sujeira excessivas.

 ± Próximo de qualquer aparelho que gere um forte campo magnético.

 ± Sob a luz solar direta.

 � Não utilize o projetor em locais onde gases inflamáveis   ou gases explosivos podem estar presentes 
na atmosfera. A lâmpada dentro do projetor fica muito quente durante a operação e os gases podem 
inflamar e provocar um incêndio.

 � Não use a unidade se ela tiver sido fisicamente danificada ou abusada. Dano físico /uso indevido 
poderia ser (mas não se limitam a isso): 

 ± A unidade foi derrubada.
 ± O cabo de alimentação ou o plugue foram danificados.
 ± Líquido foi derrubado no projetor.
 ± O produto foi exposto à chuva ou água.
 ± Algo caiu no projetor ou algo está solto por dentro.

 � Não colocar o projetor em uma superfície instável. O projetor pode cair resultando em ferimentos ou o 
projetor pode ser danificados.

 � Não bloqueie a luz que sai da lente do projetor quando em operação. A luz vai aquecer o objeto e 
pode derreter, causar queimaduras ou iniciar um incêndio.

Anexo Manual. W335e-Portuguese (Portugal) (0568894)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 418



Português 5

 � Não abra nem desmonte o projetor porque isso pode causar choque elétrico.
 � Não tente consertar a unidade por si mesmo. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a 

tensões perigosas e outros riscos. Favor procurar a Optoma antes de enviar a unidade para reparo.
 � Veja as marcas de segurança no gabinete do produto.
 � A unidade deve apenas ser reparada por pessoal de serviço apropriado.
 � Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
 � Não olhe para direto para a lente do projetor durante a operação. A luz brilho pode ferir os olhos.
 � Ao trocar a lâmpada, espere até que a unidade esfrie. Siga as instruções conforme descritas na 

página  74-75.
 � Este projetor detectará a vida útil da lâmpada. Certifique-se de trocar a lâmpada quando aparecerem 

mensagens de aviso.
 � Redefina a função "Reset lâmpada" pelo menu de exibição na tela "Configuração > 

Ajuste da lâmpada" depois de substituir o módulo da lâmpada.
 � Antes de desligar o projetor, certifique-se de que o ciclo de arrefecimento tenha sido completado. 

Espere o projetor esfriar por 90 segundos.
 � Quando a lâmpada estiver perto do fi m da sua vida útil, aparecerá na tela a mensagem 

"A vida útil da lâmpada foi ultrapassada.". Entre em contato com o revendedor local, ou o centro de 
serviço para trocar a lâmpada o mais rápido possível.

 � Desligue e retire o plugue de alimentação elétrica da tomada de CA antes de limpar o produto.
 � Use um tecido suave seco com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo. Não use produtos de 

limpeza abrasivos, ceras ou solventes para limpar a unidade.
 � Retire o plugue de alimentação elétrica da tomada CA se o produto não for usado por um longo 

período.
Notaa:  Quando a lâmpada chegar ao fim da sua vida útil, o projetor apagará até que o módulo da lâmpada seja 

trocado. Para trocar a lâmpada, siga os procedimentos descritos na seção "Troca da lâmpada", nas páginas 
74-75.
 � Não instale o projetor em locais onde possa estar sujeito a vibrações ou choques.
 � Não toque na lente com as mãos nuas.
 � Remova a bateria/pilhas do controle remoto antes do armazenamento. Se a bateria/baterias forem 

deixadas no controle remoto por longos períodos, elas podem vazar.
 � Não utilize nem guarde o projetor em locais onde a fumaça de óleo ou cigarros pode estar presente, 

pois pode afetar negativamente a qualidade do desempenho do projetor.
 � Por favor, siga a orientação de instalação correta do projetor poisa instalação não padrão pode afetar 

o desempenho do projetor.
 � Use um filtro de linha e ou estabilizador. Como falta de energia e saídas marrom podem matar 

dispositivos.

Informações de Segurança 3D
Por favor, siga todas as advertências e precauções, como recomendado antes de você ou o seu filho usar a 
função 3D. 

Aviso

Crianças e adolescentes podem ser mais suscetíveis a problemas de saúde associados à visualização em 3D e 
devem ser supervisionados de perto ao assistir estas imagens.

Alerta de Convulsão Fotosensível e Outros Riscos à Saúde

 � Alguns expectadores podem passar por consulsão epilética ou derrame quando expostos a certas 
imagens pisando ou luzes contidas em certas imagens de Projetor ou jogos de vídeo. Caso você 
sofra de, ou tenha histórico familiar de epilepsia ou derrames, favor consultar um médico especialista 
antes de usar a função 3D.

 � Mesmo os que não têm histórico pessoal ou familiar de epilepsia ou derrame podem ter uma condição 
não diagnosticada que pode causar consulsões epiléticas fotosensíveis.

 � Gestantes, idosos, pacientes de condições médicas severas, aqueles privados de sono ou sob a 
influência de álcool devem evitar a utilização da função 3D da unidade.
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 � Caso você experimente qualquer dos seguintes sintomas, pare a visualização de imagens 3D 
imediatamente e consulte um médico especialista: (1) visão alterada; (2) zonzeira; (3) tontura; 
(4) movimentos involuntários tais como tremores dos olhos ou músculos; (5) confusão; (6) náusea; 
(7) perda de consciência; (8) convulsões; (9) câimbras; e/ ou (10) desorientação. Crianças e 
adolescentes podem ser mais propensos que adultos a experimentarem estes sintomas. Os pais 
devem monitorar seus filhos e perguntar se eles sentem estes sintomas.

 � Assistir projeção 3D pode também causar enjôo, pós efeitos de percepção, desorientação, cansaço 
visual e diminuição de estabilidade postural. Recomenda-se que os usuários façam intervalos 
frequentes pra diminuir estes efeitos potenciais. Caso seus olhos mostrem sinais de fadiga ou secura 
ou caso você tenha qualquer dos sintomas acima, descontinue imediatamente o uso deste aparelho e 
não retome o seu uso por ao menos trinta minutos depois que os sintomas tiverem cessado.

 � Assistir projeção 3D sentado muito perto da tela por um período extenso de tempo pode danificar sua 
visão. A distância ideal de visão deve ser ao menos três vezes a altura da tela. Recomenda-se que os 
olhos do expectador estejam no nível da tela.

 � Assistir projeção 3D usando óculos 3D por um período extenso de tempo pode causar dor de cabeça 
ou fadiga. Caso você experimente dor de cabeça, fadiga ou tontura, pare a visualização da projeção 
3D e descanse.

 � Não use os óculos 3D para nenhum outro fim além de assistir projeção 3D.

 � Usar os óculos 3D para qualquer outro fim (como espetáculos em geral, óculos de sol, óculos de 
proteção, etc.) pode ser fisicamente danoso para você e pode enfraquecer sua visão.

 � A visualização em projeção 3D pode causar deisorientação para alguns expectadores. 
Consequentemente, NÃO coloque seu PROJETOR 3D perto de escadarias abertas, cabos, varandas, 
ou outros objetos que possam causar tropeços, encontrões, ser derrubados, quebrados ou caídos.

Direitos Autorais
Esta publicação, incluindo todas as fotografias, ilustrações e software, está protegida por leis internacionais 
de direitos autorais, com todos os direitos reservados. Nem este manual, nem nenhuma parte do material aqui 
contido, pode ser reproduzido sem o consentimento por escrito do autor.

© Copyright 2018

Aviso Legal
As informações neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso. O fabricante não faz representações nem 
garantias a respeito do conteúdo deste instrumento e especificalmente avisa que quaisquer garantias implícitas de 
comercialidade ou adequação para propósito particular. O fabricante se reserva o direito de revisar esta publicação 
e fazer alterações de tempos em tempos no conteúdo deste sem a obrigação de notificar qualquer pessoa de tal 
revisão ou mudanças.

Reconhecimento de Marca Registrada
Kensington é uma marca registrada dos EUA da ACCO Brand Corporation com registros emitidos e aplicativos 
pendentes em outros países em todo o mundo.

HDMI, a Logomarca HDMI, e Interface Multimídia de Alta Definição são marcas registradas ou marcas comerciais 
registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

DLP®, DLP Link e o logotipo DLP são marcas comerciais da Texas Instruments e BrilliantColorTM é uma marca 
comercial da Texas Instruments.

Todos os outros nomes de produto usados neste manual são propriedade de seus respectivos proprietários e são 
Reconhecidos.

DARBEE é uma marca registrada da Darbee Products, Inc.

MHL, Mobile High-Definition Link e a logo MHL são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da MHL 
Licensing, LLC.
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FCC
Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de 
acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável 
contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia 
de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência 
prejudicial às radiocomunicações.

Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se 
este dispositivo causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado 
desligando e ligando o dispositivo, o usuário deverá tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das 
seguintes medidas:

 � Reorientar ou desloque a antena receptora.

 � Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.

 � Conecte o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está 
conectado.

 � Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/televisão para obter ajuda.

Avisoa: Cabos blindados
Todas as conexões a outros dispositivos computacionais devem ser feitas com cabos blindados para manter a 
conformidade com as normas da FCC.

Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário, 
que é oferecida pela Federal Communications Commission, para operar este projetor.

Condições de Operação

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita a estas duas 
condições:

1. Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida incluindo aquela que pode causar operação 
indesejável.

Avisoa: Usuários canadenses

Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declaração de conformidade para os países da UE
 � Diretriz de EMC 2014/30/EC (incluindo emendas)

 � Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EC

 � Diretriz de R&TTE 1999/5/EC (se o produto tiver uma função de RF)

WEEE
 

Instruções de eliminação

Não jogue este dispositivo eletrônico no lixo. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção 
do meio ambiente, recicle-o.
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INTRODUÇÃO

Visão geral da embalagem
Retire cuidadosamente e verifique se você tem os itens listados abaixo sob acessórios padrão. Alguns dos itens 
em acessórios opcionais podem não estar disponíveis, dependendo do modelo, especificação e sua região de 
compra. Por favor, verifique com o local de compra. Alguns acessórios podem variar de região para região. 

O cartão de garantia só é fornecido em algumas regiões específicas. Consulte seu revendedor para informações 
detalhadas.

Acessórios Padrão

Bolsa de Transporte

Acessórios opcionais

Notaa:  Acessórios opcionais variam dependendo do modelo, especificação e região.

Projetor Cabo de Alimentação Documentação

  Manual do Usuário em 
CD *(1)

 Cartão de Garantia*(2)

 Manual do Usuário Básico

Cabo VGA

Notaa: 

 � O controle remoto é fornecido com a bateria.

 � *(1) Para Manual do Usuário Europeu visite www.optomaeurope.com.

 � *(2) Para obter informações de garantia europeia visite www.optomaeurope.com.

 � *(3) O controle remoto real pode variar dependendo da região.

Controle remoto *(3)

Tampa da lente
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INTRODUÇÃO

Visão geral do produto
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Notaa:  Mantenha uma distância mínima de 20 cm entre as etiquetas de "entrada" e "saída".

Nº. Item Nº. Item
1. Lente 8. Alavanca de zoom
2. Receptor IR 9. Tampa da lâmpada
3. Teclado 10. Dutos de ventilação (saída)
4. Tampa da lente 11. Porta para trava KensingtonTM

5. Pé de ajuste de inclinação 12. Soquete de alimentação
6. Anel de foco 13. Entrada / Saída
7. Ventilação (entrada)
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INTRODUÇÃO

Conexões
WUXGA_1080P (Tipo 1 (8 IO))

5431 72 6

10 911

WUXGA_1080P (Tipo 2 (9 IO))
5431 72 6

10 9 811

Nº. Item Tipo 1 (8 IO) Tipo 2 (9 IO)
1. Conector HDMI 1 / MHL √ √
2. Conector HDMI 2 √ √

3. Conector de saída de alimentação USB (5V 1,5A) Conector / MOUSE / 
Conector de SERVIÇO √ √

4. Conector VGA √ √
5. Conector de Vídeo √ √
6. Conector AUDIO OUT √ √
7. Conector de ENTRADA de ÁUDIO √ √
8. Conector RJ-45 N/A √
9. Conector RS-232 √ √

10. Porta para trava KensingtonTM √ √
11. Soquete de alimentação √ √

Notaa:  "√"significa que o item é suportado, "N/A" significa que o item não está disponível.

Notaa: 
 � Mouse remoto requer controle remoto especial.
 � Os I/Os dependem o projetor que você comprou, por favor verifique o produto físico para referência.
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INTRODUÇÃO

SVGA_XGA_WXGA (Tipo 3 (3 IO))

0

432

10 8

SVGA_XGA_WXGA (Tipo 4 (6 IO))

0

5431 2

610 8

SVGA_XGA_WXGA (Tipo 5 (8 IO))

0

5431 2

7 610 9 8
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INTRODUÇÃO

Nº. Item Tipo 3 (3 IO) Tipo 4 (6 IO) Tipo 5 (8 IO)
1. Conector HDMI N/A √ √

2. Conector de saída de alimentação USB (5V 1A) 
Conector / MOUSE / Conector de SERVIÇO √ √ √

3. Conector de Entrada VGA √ √ √
4. Conector de VÍDEO √ √ √
5. Conector de ENTRADA de ÁUDIO N/A √ √
6. Conector AUDIO OUT N/A √ √
7. Conector de saída VGA N/A N/A √
8. Porta para trava KensingtonTM √ √ √
9. Conector RS232 N/A N/A √

10. Soquete de alimentação √ √ √

Notaa:  "√"significa que o item é suportado, "N/A" significa que o item não está disponível.

Notaa: 

 � Mouse remoto requer controle remoto especial.

 � Os I/Os dependem o projetor que você comprou, por favor verifique o produto físico para referência.
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INTRODUÇÃO

Teclado
1 2 3

6

5

4

9 8

12

11

9

710

Nº. Item Nº. Item
1. LED Ligar/Espera 7. Receptor IR
2. LED da lâmpada 8. Enter
3. LED de temperatura 9. Correção de distorção trapezoidal
4. Informações 10. Menu
5. Ressincronizar 11. Fonte

6. Quatro teclas de seleção de 
direções 12 Power
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INTRODUÇÃO

Controle remoto 1

4
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Nº. Item Nº. Item
1. Liga/desliga Energia 10. indicador LED IR
2. Trapézio +/- 11. Congelamento
3. Modo AV 12. Formato
4. Volume - / + 13. Mudo
5. Enter 14. Quatro teclas de seleção de direções
6. Menu 15. Três dimensões
7. HDMI 16. Video
8. VGA 17. Re-sincronizar
9. Fonte 18. Modo Luminoso

Notaa: 

 � O controle remoto real pode variar dependendo da região.

 � Algumas teclas podem não ter nenhuma função para os modelos que não oferecem suporte a esses 
recursos.

 � Antes de usar o controle remoto pela primeira vez, remova a tira de isolamento transparente. 
Consulte a página 29 para informações de bateria.

3VOLTS

CR2025
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INTRODUÇÃO

Controle remoto 2

Freeze

Power Switch

L R

Keystone Volume

Page-

- + - +
1 2

Menu

3

3D

4

HDMI

5

VGA

6

Video

7

User1

8

User2

9

User3

Source

0

Resync

Page+Mode

Enter

4

1

2

3

5

6

13

10

8

7

9

11

12

14

15

27

20

16

17

18

22

23

24

21

26

19

25

Nº. Item Nº. Item
1. Liga/desliga Energia 15. Modo Luminoso
2. Congelamento 16. Mouse Ligado / Desligado
3. Tela em branco / Áudio mudo 17. Mudo
4. Clique esquerdo do mouse 18. Clique direito do mouse
5. Enter 19. Quatro teclas de seleção de direções
6. Modo 20. Page +
7. Página - 21. Volume - / +
8. Trapézio + / - 22. Menu 3D Ligado / Desligado
9. Menu 23. VGA
10. Formato 24. Video
11. HDMI 25. Utilizador3
12. Utilizador2 26. Teclado numérico (0 - 9)
13. Utilizador1 27. Re-sincronizar
14. Fonte

Notaa: 
 � O controle remoto real pode variar dependendo da região.
 � Algumas teclas podem não ter nenhuma função para os modelos que não oferecem suporte a esses 

recursos.
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INTRODUÇÃO

Controle remoto 3

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

1

3
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4

5
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7

8

11
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14

15

16

17
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23
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24

25

27

26
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10

Nº. Item Nº. Item
1. Ligar 15. Utilizador3
2. Utilizador2 16. Contraste
3. Utilizador1 17. Modo Display
4. Luminosidade 18. Formato
5. Trapézio 19. Menu 3D Ligado / Desligado
6. Mudo 20. Cronômetro
7. DB (Dynamic Black) 21. Volume +
8. Fonte 22. Ressincronizar
9. Enter 23. Quatro teclas de seleção de direções
10. Menu 24. Volume -
11. HDMI1 25. HDMI2
12. VGA1 (não suportado) 26. YPbPr (não suportado)
13. VGA2 (não suportado) 27. Vídeo (não suportado)
14. Power Off

Notaa: 
 � O controle remoto real pode variar dependendo da região.
 � Algumas teclas podem não ter nenhuma função para os modelos que não oferecem suporte a esses 

recursos.
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INTRODUÇÃO

Controle remoto 4

Freeze

Power Switch

L R

V Keystone Volume

Page+

- + - +
1 2

Menu

3

3D

4

HDMI

5

VGA

6

Video

7

User1

8

User2

9

User3

Source

0

Resync

Page-Laser

Enter

4

1
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7
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14
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27
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17

18

22
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24

21

26

19

25

Nº. Item Nº. Item
1. Liga/desliga Energia 15. Modo Luminoso
2. Congelamento 16. Mouse Ligado / Desligado
3. Tela em branco / Áudio mudo 17. Mudo
4. Clique esquerdo do mouse 18. Clique direito do mouse
5. Enter 19. Quatro teclas de seleção de direções
6. Laser 20. Página -
7. Page + 21. Volume - / +
8. Trapézio vertical - / + 22. Menu 3D Ligado / Desligado
9. Menu 23. VGA
10. Formato 24. Video
11. HDMI 25. Utilizador3
12. Utilizador2 26. Teclado numérico (0 - 9)
13. Utilizador1 27. Re-sincronizar
14. Fonte

Notaa: 
 � O controle remoto real pode variar dependendo da região.
 � Algumas teclas podem não ter nenhuma função para os modelos que não oferecem suporte a esses 

recursos.
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Instalação do projetor
O projetor foi concebido para ser instalado em uma das quatro posições possíveis.

A disposição da sala ou as preferências pessoais irão ditar a posição de instalação. Leve em consideração o 
tamanho e a posição da tela, a localização da tomada elétrica adequada, assim como a localização e a distância 
entre o projetor e o resto do seu equipamento.

Montagem frontal de mesa Montagem frontal de teto

Montagem traseira de mesa Montagem traseira de teto

O projetor deve ser colocado em uma superfície plana e 90 graus/perpendiculares à tela.

 � Como determinar a localização do projetor para um determinado tamanho de tela, consulte a tabela 
de distâncias na página 79-83.

 � Como determinar o tamanho da tela para uma determinada distância, consulte a tabela de distâncias 
na página 79-83.

Notaa:  Quanto mais longe o projetor é colocado da tela, mais a imagem projetada aumenta e compensação 
vertical também aumenta proporcionalmente.

IMPORTANTEE! 
Não utilize o projetor em qualquer orientação alem do tampo da mesa ou no teto. O projetor deve estar na 
horizontal e não inclinado ou para a frente / trás ou para a esquerda / direita. Qualquer outra orientação 
anulará a garantia e pode encurtar a vida útil da lâmpada do projetor ou do próprio aparelho. Para nenhum 
conselho de instalação padrão entre em contato com a Optoma.
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Aviso de instalação de projetor (WUXGA_1080P)

 � Coloque o projetor em uma posição horizontal.
O ângulo de inclinação do projetor não deve exceder 15 gras, nem o projetor deve ser instalado 
em qualquer maneira além da montagem de mesa ou teto, caso contrário vida útil da lâmpada pode 
diminuir drasticamente e pode levar a outros danos imprevisíveis.

15°

-15°

 � Permita um vão de pelo menos de 30 cm em volta à abertura de ventilação.

Mínimo 100mm 
(3,94 polegadas)

Mínimo 300mm 
(11,81 polegadas)

Mínimo 300mm 
(11,81 polegadas)

Mínimo 100mm 
(3,94 polegadas)

Mínimo 100mm 
(3,94 polegadas)

Mínimo 100mm 
(3,94 polegadas)

 � Assegure que as aberturas de entrada não reciclam o ar quente da abertura de ventilação.

 � Ao operar o projetor em um espaço fechado, certifique-seque a temperatura do ar circulando dentro 
espaço não excede a temperatura de operação enquanto o projetor está funcionando e a entrada de 
ar e as aberturas de ventilação estão desobstruídas.

 � Todos os espaços devem passar por uma avaliação térmica certificada para garantir que o projetor 
não recicle o ar de ventilação, pois isto pode fazer o dispositivo parar mesmo se a temperatura do 
ambiente estiver na variação de temperatura de operação aceitável .
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Aviso de instalação de projetor (SVGA_XGA_WXGA)

 � Coloque o projetor em uma posição horizontal.
O ângulo de inclinação do projetor não deve exceder 15 gras, nem o projetor deve ser instalado 
em qualquer maneira além da montagem de mesa ou teto, caso contrário vida útil da lâmpada pode 
diminuir drasticamente e pode levar a outros danos imprevisíveis.

15°

-15°

 � Permita um vão de pelo menos de 30 cm em volta à abertura de ventilação.

Mínimo 500mm 
(19,69 polegadas)

Mínimo 500mm 
(19,69 polegadas)

Mínimo 500mm 
(19,69 polegadas)

Mínimo 100mm 
(3,94 polegadas)

Mínimo 500mm 
(19,69 polegadas)

Mínimo 300mm 
(11,81 polegadas)

 � Assegure que as aberturas de entrada não reciclam o ar quente da abertura de ventilação.

 � Ao operar o projetor em um espaço fechado, certifique-seque a temperatura do ar circulando dentro 
espaço não excede a temperatura de operação enquanto o projetor está funcionando e a entrada de 
ar e as aberturas de ventilação estão desobstruídas.

 � Todos os espaços devem passar por uma avaliação térmica certificada para garantir que o projetor 
não recicle o ar de ventilação, pois isto pode fazer o dispositivo parar mesmo se a temperatura do 
ambiente estiver na variação de temperatura de operação aceitável .
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

WUXGA_1080P (Tipo 1 (8 IO))

MOLEX

MOLEX
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

WUXGA_1080P (Tipo 2 (9 IO))

MOLEX

MOLEX

1

7

2 3

10

4

6

12

5

8

11

9
13

Anexo Manual. W335e-Portuguese (Portugal) (0568894)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 436



Português 23

CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Nº. Item Tipo 1 (8 IO) Tipo 2 (9 IO)
1. Cabo MHL √ √
2. Cabo HDMI √ √
3. Cabo de Entrada VGA √ √
4. Cabo componente RCA √ √
5. Cabo de vídeo √ √
6. Cabo de Entrada de Áudio √ √
7. Cabo de Saída de Áudio √ √
8. Cabo RJ-45 N/A √
9. Cabo USB (controle do mouse) √ √

10. Cabo RS232 √ √
11. Cabo de Alimentação USB √ √
12. Vara HDMI √ √
13. Cabo de alimentação √ √

Notaa:  "√"significa que o item é suportado, "N/A" significa que o item não está disponível.
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

SVGA_XGA_WXGA (Tipo 3 (3 IO))

MOLEX

MOLEX
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

SVGA_XGA_WXGA (Tipo 4 (6 IO))

MOLEX

MOLEX

1

8

2

3

4
7

65

12

10

Anexo Manual. W335e-Portuguese (Portugal) (0568894)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 439



Português26

CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

SVGA_XGA_WXGA (Tipo 5 (8 IO))

MOLEX

MOLEX
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Nº. Item Tipo 3 (3 IO) Tipo 4 (6 IO) Tipo 5 (8 IO)
1. Cabo HDMI N/A √ √
2. Vara HDMI N/A √ √
3. Cabo de Alimentação USB N/A √ √
4. Cabo de Entrada VGA √ √ √
5. Cabo componente RCA √ √ √
6. Cabo de vídeo √ √ √
7. Cabo de Entrada de Áudio N/A √ √
8. Cabo de Saída de Áudio N/A √ √
9. Cabo de Saída VGA N/A N/A √

10. Cabo USB (controle do mouse) √ √ √
11. Cabo RS232 N/A N/A √
12. Cabo de alimentação √ √ √

Notaa:  "√"significa que o item é suportado, "N/A" significa que o item não está disponível.
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Ajuste da imagem projetada
Altura da imagem
O projetor está equipado com pés de elevação para ajustar a altura da imagem.

1. Localize o pé ajustável que você deseja modificar na parte inferior do monitor.
2. Gire o pé ajustável no sentido horário ou anti-horário para elevar ou baixar o projetor.

Pés de ajuste de inclinação

Anel de ajuste de inclinação

Zoom e foco

 � Para ajustar o tamanho da imagem, gire o botão de zoom no sentido horário ou anti-horário para 
aumentar ou diminuir o tamanho da imagem projetada.

 � Para ajustar o foco, gire o anel de foco no sentido horário ou anti-horário até que a imagem seja nítida 
e legível.

Anel de foco
Alavanca de 
zoom

Notaa:  O projetor focalizará a uma distância de 1m a 10m (modelos WUXGA e 1080P) ou 1m a 12m (modelos 
SVGA, XGA e WXGA).
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Instalando / recolocando as baterias

1. Pressione firmemente e deslize a tampa da bateria para fora.

MnO2-LiCELL 3VOLTS JA
PA

NH

CR2025

2. Instale a nova bateria no compartimento. Remova a bateria antiga e 
instale uma nova (CR2025). Certifique-se de que o lado com um "+" 
está voltado para cima. 3VOLTS

CR2025

3. Coloque a tampa de volta.

M
3VOLTS

CR2025

CUIDADOa: Para garantir uma operação segura, siga as seguintes precauções:

 � Use a bateria do tipo CR2025.

 � Evitar o contacto com água ou líquido.

 � Não exponha controle remoto à umidade ou calor.

 � Não derrube o controle remoto.

 � Se a bateria tiver vazado no controle remoto, cuidadosamente limpe e instale a bateria nova.

 � Risco de explosão da bateria no se substituída por um tipo incorreto.

 � Descarte a bateria usada de acordo com as instruções.
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CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

Alcance efetivo
O sensor Infra-vermelho (IR) de controle remoto está localizado no topo do projetor. Certifique-se de segurar o 
controle remoto em um ângulo de 30 graus perpendicular ao sensor IR no topo do controle remoto do projetor para 
funcionar corretamente. A distância entre o controle remoto e o sensor não deve ser superior a 6 metros (~ 20 pés).

Notaa:  Ao apontar o controle remoto diretamente (ângulo de 0 graus) sobre o sensor de infravermelho, a distância 
entre o telecomando e o sensor não deve ser superior a 8 metros (~ 26 pés).

 � Certifique-se de que não existem obstáculos entre o controle remoto e o sensor IR do projetor, que 
possa obstruir o feixe de infravermelhos.

 � Verifique se o transmissor IR do controle remoto não está brilhando pela luz solar ou lâmpadas 
fluorescentes diretamente.

 � Por favor mantenha o controle remoto longe de lâmpadas fluorescentes mais de 2 metros ou o 
controle remoto pode ter mau funcionamento.

 � Se o controle remoto estiver perto de lâmpadas fluorescentes tipo Inversoras, pode tornar-se ineficaz 
ao longo do tempo.

 � Se o controle remoto e o projetor estão dentro de uma distância muito curta, o controle remoto pode 
se tornar ineficaz.

 � Quando você apontar para a tela, a distância efetiva é inferior a 6 metros do controle remoto para a 
tela e refletir o feixes IR de volta para o projetor. No entanto, o alcance efetivo pode mudar de acordo 
com telas.

Aprox. ± 15°
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USANDO O PROJETOR

Ligar/Desligar o projetor

ou

Ligar
1. Conecte com segurança o cabo de alimentação e o cabo de sinal/fonte. Quando conectado, o LED 

Ligar/Espera acenderá em vermelho.
2. Ligue o projetor pressionando o " " ou no teclado do projetor ou no controle remoto.
3. A tela de abertura será exibida em cerca de 10 segundos e o LED Ligado/Espera piscará em verde ou 

azul.

Notaa:  A primeira vez que o projetor for ligado, você será solicitado a selecionar o idioma preferido, orientação de 
projeção e outras configurações.

Desligar
1. Desligue o projetor pressionando o " " ou no teclado do projetor ou no controle remoto
2. A seguinte mensagem será exibida:

Power Off

Desligar?
Pressione liga/desliga de novo

3. Pressione o botão " " novamente para confirmar do contrário a mensagem desaparecerá após 
15 segundos. Quando você pressionar o botão " " a segunda vez, o projetor vai desligar.

4. Os ventiladores de arrefecimento continuam a funcionar por cerca de 10 segundos e o LED Ligar/
Espera Piscará em verde ou azul. Quando o LED Ligar/Espera acender em Vermelho, indica que o 
projetor entrou no modo de espera. Se quiser deseja religar o projetor, deverá esperar até que tenha 
concluído o ciclo de arrefecimento e tenha entrado no modo de espera. Quando o projetor está no 
modo de espera, simplesmente pressione novamente o botão " " para ligar o projetor.

5. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e do projetor.

Notaa:  Não é recomendável que o projetor seja ligado logo após um procedimento de desligamento.
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USANDO O PROJETOR

Selecionando uma origem de entrada
Ligue a sua fonte conectada que deseja exibir na tela (computador, laptop, reprodutor de vídeo, etc.). O projetor 
detectará a fonte automaticamente. Se várias fontes estiverem conectadas, pressione o botão Fonte no teclado do 
projetor ou do controle remoto para selecionar a entrada desejada.

ou

Anexo Manual. W335e-Portuguese (Portugal) (0568894)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 446



Português 33

USANDO O PROJETOR

Navegação e funcionalidades do menu
O projetor tem menus multilingües de exibição em tela (OSD) que permitem ajustar a imagem e alterar uma 
variedade de configurações. O projetor detectará a fonte automaticamente.

1. Para abrir o menu OSD, pressione o botão " " no controle remoto ou teclado do projetor.

2. Quando o OSD for exibido, use as teclas  para selecionar um item no menu principal. Ao fazer 
uma seleção numa página em particular, pressione a tecla  ou  para entrar no submenu.

3. Use as teclas  para selecionar o item desejado no submenu e pressione a tecla  ou  para 
ver as configurações adicionais. Ajustar as configurações usando as teclas .

4. Selecionar o próximo item a ser ajustado no submenu e ajuste conforme descrito acima.

5. Pressione  ou  para confirmar; a tela retornará para o menu principal.

6. Para sair, pressione o  ou  novamente. O menu OSD será fechado e o projetor salvará 
automaticamente as novas configurações.

Modelos WUXGA e 1080P
Submenu

Menu principal

Configurações

Guia de navegação

Display

Definições de imagem

Três dimensões

Formato

Máscara de borda

Zoom

Image Shift

Trapézio

Selecionar Sair Enter

Anexo Manual. W335e-Portuguese (Portugal) (0568894)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 447



Português34

USANDO O PROJETOR

Modelos SVGA, XGA e WXGA
Submenu

Menu principal

Configurações

Guia de navegação

Display

Definições de imagem

Três dimensões

Formato

Máscara de borda

Zoom

Image Shift

Trapézio

Selecionar Sair w
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Árvore do Menu OSD (Modelos WUXGA e 1080P)

Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Display Definições de 
imagem

Modo Display [Dados]

Apresentação

Brilho

Cinema

Jogo

sRGB

DICOM SIM.

Utilizador

Três dimensões

Cor da parede

Desligar [Padrão]

Quadro negro

Amarelo claro

Verde claro

Azul claro

Rosa

Cinza

Luminosidade -50~50

Contraste -50~50

Nitidez 1~15

Cor -50~50

Tonalidade -50~50

Gamma

Filme

Video

Gráficos

Padrão(2.2)

1.8

2.0

2.4

Config. de cores

BrilliantColor™ 1~10

Temperatura de Cor [Modo de dados]

Quente

Medio

Cool

combinação de cores

Cor

R [Padrão]

G

B

C

Y

M

W

Matiz -50~50 [Padrão: 0]

Saturação -50~50 [Padrão: 0]

Ganho -50~50 [Padrão: 0]
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Display Definições de 
imagem

Config. de cores

combinação de cores
Reset

Cancelar [Padrão]

Sim

Sair

RGB Ganho/Parcial

Ganho de cor Vermelho -50~50 

Ganho de cor Verde -50~50 

Ganho de cor Azul -50~50 

Vermelho Parcial -50~50 
Verde Parcial -50~50 

Azul Parcial -50~50 

Reset
Cancelar [Padrão]

Sim

Sair

Espaço de cor 
[Entrada não HDMI]

Auto [Padrão]

RGB

YUV

Espaço de cor 
[Entrada HDMI]

Auto [Padrão]

RGB(0~255)

RGB(16~235)

YUV

Nίvel Branco 0~31 (depende do sinal)

Nίvel Preto -5~5 (depende do sinal)

IRE
0

7.5

Sinal

Automatic
Desligar

Ligar[Padrão]

Frequência -10~10 (depende do sinal) 
[Padrão: 0]

Fase 0~31 (depende do sinal) 
[Padrão: 0]

Posição horizontal -5~5 (depende do sinal) 
[Padrão: 0]

Posição vertical -5~5 (depende do sinal) 
[Padrão: 0]

Sair

Modo Luminoso [Base da Lâmpada - 
Dados]

Brilho

Eco.

Dynamic

Eco+

Reset
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Display

Três dimensões

Modo 3D

Desligar

Link DLP [Padrão]

IR

3D->2D

Três dimensões [Padrão]

L

R

Formato 3D

Auto [Padrão]

SBS

Cima e Baixo

Sequencia de Imagens

Inverter Sinc.3D
Ligar

Desligar [Padrão]

Formato

4:3

16:9

16:10 [modelo WUXGA]

LBX

Nativo

Auto

Máscara de borda 0~10 [Padrão: 0]

Zoom -5~25 [Padrão: 0]

Image Shift
 H -50~50 [Padrão: 0]

 V -50~50 [Padrão: 0]

Trapézio -40~40

Áudio
Mudo

Desligar[Padrão]

Ligar

Volume 0-10 [Padrão: 5]

Configuração

Direcção de 
Projecção

Frente al  [Padrão]

Retroproj. 

Teto-topo 

Trás-topo 

Tipo de tela [modelo WUXGA]
16:9

16:10 [Padrão]

Ajuste da lâmpada

Aviso da Lâmpada
Desligar

Ligar [Padrão]

Reset lâmpada
Cancelar [Padrão]

Sim
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração

Definições de 
filtro

Filtro Opcional 
instalado

Sim

Não
Horas de utilização 
do filtro (Apenas leitura)

Aviso do filtro

Desligar

300 horas

500 horas [Padrão]

800 horas

1000 horas

Reset do filtro
Cancelar [Padrão]

Sim

Definições de 
potência

Ligar directamente
Desligar [Padrão]

Ligar

Sinal Ligado
Desligar [Padrão]

Ligar

Desligar Auto. (min) 0 ~ 180 (incrementos de 
5 min) [Padrão: 20]

Cronômetro (min)

Cronômetro (min) 0 ~ 990 (incrementos de 
30 min) [Padrão: 0]

Sempre ligado
Não[Padrão] 

Sim

Resumo rápido
Desligar[Padrão]

Ligar

Modo de Energia 
(Espera)

Ativar

Eco.[Padrão]

Alimentação USB

Desligar

Ligar

Auto[Padrão]

Segurança

Segurança
Desligar

Ligar

Timer de segurança

Mês

Dia

Hora

Mudar Senha

HDMI Link 
Settings

HDMI Link
Desligar

Ligar

Inclusive TV
Não

Sim

Power On Link

Mutual

PJ --> Dispositivo 

Dispositivo --> PJ

Power Off Link
Desligar

Ligar
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração

Modelo de teste

Verde Grelha

Magenta Grelha

Branco Grelha

Branco

Desligar

Ajustes remotos 
[depende do 
controle remoto]

Função IR
Ligar

Desligar

Utilizador1

HDMI 2

Modelo de teste

LAN (Tipo 2 (9 IO) apenas)

Luminosidade

Contraste

Cronômetro [Padrão]

combinação de cores

Temperatura de Cor

Gamma

Direcção de Projecção

Ajuste da lâmpada

Zoom

Congelamento

MHL

Utilizador2

HDMI 2

Modelo de teste

LAN (Tipo 2 (9 IO) apenas)

Luminosidade

Contraste

Cronômetro
combinação de cores 
[Padrão]
Temperatura de Cor

Gamma

Direcção de Projecção

Ajuste da lâmpada

Zoom

Congelamento

MHL
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração

Ajustes remotos 
[depende do 
controle remoto]

Utilizador3

HDMI 2

Modelo de teste

LAN (Tipo 2 (9 IO) apenas)

Luminosidade

Contraste

Cronômetro

combinação de cores

Temperatura de Cor [Padrão]

Gamma

Direcção de Projecção

Ajuste da lâmpada

Zoom

Congelamento

MHL

ID do Projetor 0~99

Opções Lingua

Português [Padrão]

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Polski

Nederlands

Svenska

Norsk/Dansk

Suomi

ελληνικά

繁體中文

简体中文

日本語
한국어

Русский

Magyar

Čeština

ไทย

Türkçe

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Română

Slovenčina
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração Opções

Legenda Codificada

CC1

CC2

Desligar [Padrão]

Menu Definições

Local do Menu

Superior Esquerdo 

Superior Direito 

Centro  [Padrão]

Inferior Esquerdo 

Inferior Direito 

Menu do temporizador

Desligar

5 segundos

10 segundos [Padrão]

Fonte automática
Desligar [Padrão]

Ligar

Origem de entrada

HDMI1/MHL

HDMI2

VGA

Video

Nome de input

HDMI1/MHL
Padrão [Padrão]

Personalizado

HDMI2
Padrão [Padrão]

Personalizado

VGA
Padrão [Padrão]

Personalizado

Video
Padrão [Padrão]

Personalizado

Alta altitude
Desligar[ Padrão]

Ligar

Display Mode Lock
Desligar [Padrão]

Ligar

Chave segurança
Desligar [Padrão]

Ligar

Esconder Informação
Desligar [Padrão]

Ligar

Logotipo
Padrão [Padrão]

Neutro
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração

Opções Cor de fundo

Nenhum [Padrão: para Vídeo/
Pro-AV]
Azul [Padrão para modelo de 
Dados]
Vermelho

Verde

Cinza

Logotipo

Reset

Reset OSD
Cancelar [Padrão]

Sim
Reset para 
configurações 
padrão

Cancelar [Padrão]

Sim

Rede  
(Tipo 2 (9 IO) 
apenas)

LAN

Estado da rede (apenas leitura)

Endereço MAC (apenas leitura)

DHCP
Desligar [Padrão]

Ligar

Endereço IP 192.168.0.100 [Padrão]

Máscara de sub-rede 255.255.255.0 [Padrão]

Gateway 192.168.0.254 [Padrão]

DNS 192.168.0.51 [Padrão]

Reset

Controle do

Crestron
Desligar
Ligar [Padrão]
Notaa: Porta 41794.

Extron
Desligar
Ligar [Padrão]
Notaa: Porta 2023.

PJ Link
Desligar
Ligar [Padrão]
Notaa: Porta 4352

AMX Device 
Discovery

Desligar
Ligar [Padrão]
Notaa: Porta 9131

Telnet
Desligar
Ligar [Padrão]
Notaa: Porta 23

HTTP
Desligar
Ligar [Padrão]
Notaa: Porta 80
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Informações

Regulamentar

Número de Série

Fonte

Resolução 00x00

Taxa de Atualização 0,00Hz

Modo Display
Modo de Energia 
(Espera)

Duração da Lâmpada

Brilho 0 hr

Eco. 0 hr

Dynamic 0 hr

Eco+ 0 hr

Total

Estado da rede

Endereço IP

ID do Projetor 00~99
Horas de utilização 
do filtro

Modo Luminoso

Versão FW

Sistema

LAN

MCU

Notaa: 

 � O "Reset lâmpada" no OSD só irá redefinir ambas as horas lâmpada no OSD e horas lâmpada em 
modo de serviço. As Horas de projeção no modo de serviço não serão reiniciadas.

 � Cada modo de exibição pode ser ajustada e salvo o valor.

 � Em modo de temporização 3D, a máscara de zoom/margem será desativada para evitar a quebra de 
imagem.

 � As opções de menu disponíveis dependem do topo de modelo.
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Árvore do Menu OSD (Modelos SVGA, XGA, e WXGA)

Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Display Definições de 
imagem

Modo Display [Dados]

Apresentação

Brilho

Cinema

Jogo

sRGB

DICOM SIM.

Utilizador

Três dimensões

Cor da parede

Desligar [Padrão]

Quadro negro

Amarelo claro

Verde claro

Azul claro

Rosa

Cinza

Luminosidade -50~50

Contraste -50~50

Nitidez 1~15

Cor -50~50

Tonalidade -50~50

Gamma

Filme

Video

Gráficos

Padrão(2.2)

1.8

2.0

2.4

Config. de cores

BrilliantColor™ 1~10

Temperatura de Cor [Modo de dados]

Quente

Medio

Cool

combinação de cores

Cor

R [Padrão]

G

B

C

Y

M

W

Matiz -50~50 [Padrão: 0]

Saturação -50~50 [Padrão: 0]

Ganho -50~50 [Padrão: 0]
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Display Definições de 
imagem

Config. de cores

combinação de cores
Reset

Cancelar [Padrão]

Sim

Sair

RGB Ganho/Parcial

Ganho de cor Vermelho -50~50 

Ganho de cor Verde -50~50 

Ganho de cor Azul -50~50 

Vermelho Parcial -50~50 
Verde Parcial -50~50 

Azul Parcial -50~50 

Reset
Cancelar [Padrão]

Sim

Sair

Espaço de cor 
[Entrada não HDMI]

Auto [Padrão]

RGB

YUV

Espaço de cor 
[Entrada HDMI]

Auto [Padrão]

RGB(0~255)

RGB(16~235)

YUV

Nίvel Branco 0~31 (depende do sinal)

Nίvel Preto -5~5 (depende do sinal)

IRE
0

7.5

Sinal

Automatic
Desligar

Ligar [Padrão]

Frequência -10~10 (depende do sinal) 
[Padrão: 0]

Fase 0~31 (depende do sinal) 
[Padrão: 0]

Posição horizontal -5~5 (depende do sinal) 
[Padrão: 0]

Posição vertical -5~5 (depende do sinal) 
[Padrão: 0]

Sair

Modo Luminoso [Base da Lâmpada - 
Dados]

Brilho

Eco.

Dynamic

Eco+

Reset
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Display

Três dimensões

Modo 3D

Desligar

Link DLP [Padrão]

IR

3D->2D

Três dimensões [Padrão]

L

R

Formato 3D

Auto [Padrão]

SBS

Cima e Baixo

Sequencia de Imagens

Inverter Sinc.3D
Ligar

Desligar [Padrão]

Formato

4:3

16:9

16:10 [modelo WXGA]
LBX [exceto modelos SVGA 
e XGA]
Nativo

Auto

Máscara de borda 0~10 [Padrão: 0]

Zoom -5~25 [Padrão: 0]

Image Shift
 H -50~50 [Padrão: 0]

 V -50~50 [Padrão: 0]

Trapézio -40~40 [Padrão: 0]

Áudio
Mudo

Desligar [Padrão]

Ligar

Volume 0-10 [Padrão: 5]

Configuração

Direcção de 
Projecção

Frente al  [Padrão]

Retroproj. 

Teto-topo 

Trás-topo 

Tipo de tela [modelo WXGA]
16:9

16:10 [Padrão]

Ajuste da lâmpada

Aviso da Lâmpada
Desligar

Ligar [Padrão]

Reset lâmpada
Cancelar [Padrão]

Sim
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração

Definições de filtro

Filtro Opcional 
instalado

Sim

Não
Horas de utilização 
do filtro (Apenas leitura)

Aviso do filtro

Desligar

300 horas

500 horas [Padrão]

800 horas

1000 horas

Reset do filtro
Cancelar [Padrão]

Sim

Definições de 
potência

Ligar directamente
Desligar [Padrão]

Ligar

Sinal Ligado
Desligar [Padrão]

Ligar

Desligar Auto. (min) 0 ~ 180 (incrementos de 
5 min) [Padrão: 20]

Cronômetro (min)

Cronômetro (min) 0 ~ 990 (incrementos de 
30 min) [Padrão: 0]

Sempre ligado
Não [Padrão] 

Sim

Resumo rápido
Desligar [Padrão]

Ligar

Modo de Energia 
(Espera)

Ativar

Eco [Padrão]

Alimentação USB

Desligar

Ligar

Auto [Padrão]

Segurança

Segurança
Desligar

Ligar

Timer de segurança

Mês

Dia

Hora

Mudar Senha

HDMI Link 
Settings

HDMI Link
Desligar

Ligar

Inclusive TV
Não

Sim

Power On Link

Mutual

PJ --> Dispositivo 

Dispositivo --> PJ

Power Off Link
Desligar

Ligar
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração

Modelo de teste

Verde Grelha

Magenta Grelha

Branco Grelha

Branco

Desligar

Ajustes remotos 
[depende do 
controle remoto]

Função IR
Ligar

Desligar

Utilizador1

Modelo de teste

Luminosidade

Contraste

Cronômetro [Padrão]

combinação de cores

Temperatura de Cor

Gamma

Direcção de Projecção

Ajuste da lâmpada

Zoom

Congelamento

Utilizador2

Modelo de teste

Luminosidade

Contraste

Cronômetro
combinação de cores 
[Padrão]
Temperatura de Cor

Gamma

Direcção de Projecção

Ajuste da lâmpada

Zoom

Congelamento

Utilizador3

Modelo de teste

Luminosidade

Contraste

Cronômetro

combinação de cores

Temperatura de Cor [Padrão]

Gamma

Direcção de Projecção

Ajuste da lâmpada

Zoom

Congelamento
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração

ID do Projetor 0~99

Opções

Lingua

Português [Padrão]

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Polski

Nederlands

Svenska

Norsk/Dansk

Suomi

ελληνικά

繁體中文

简体中文

日本語
한국어

Русский

Magyar

Čeština

ไทย

Türkçe

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Română

Slovenčina

Legenda Codificada

CC1

CC2

Desligar [Padrão]

Menu Definições

Local do Menu

Superior Esquerdo 

Superior Direito 

Centro  [Padrão]

Inferior Esquerdo 

Inferior Direito 

Menu do temporizador

Desligar

5 segundos

10 segundos [Padrão]

Fonte automática
Desligar [Padrão]

Ligar
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Configuração

Opções

Origem de entrada

HDMI

VGA

Video

Nome de input

HDMI
Padrão [Padrão]

Personalizado

VGA
Padrão [Padrão]

Personalizado

Video
Padrão [Padrão]

Personalizado

Alta altitude
Desligar [Padrão]

Ligar

Display Mode Lock
Desligar [Padrão]

Ligar

Chave segurança
Desligar [Padrão]

Ligar

Esconder Informação
Desligar [Padrão]

Ligar

Logotipo
Padrão [Padrão]

Neutro

Cor de fundo

Nenhum [Padrão: para Vídeo/
Pro-AV]
Azul [Padrão para modelo de 
Dados]
Vermelho

Verde

Cinza

Logotipo

Reset
Reset OSD

Cancelar [Padrão]

Sim
Reset para 
configurações 
padrão

Cancelar [Padrão]

Sim
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Menu 
principal Submenu Sub Menu 2 Sub Menu 3 Sub Menu 4 Valores

Informações

Regulamentar

Número de Série

Fonte

Resolução 00x00

Taxa de Atualização 0,00Hz

Modo Display
Modo de Energia 
(Espera)

Duração da Lâmpada

Brilho 0 hr

Eco. 0 hr

Dynamic 0 hr

Eco+ 0 hr

Total

ID do Projetor 00~99
Horas de utilização 
do filtro

Modo Luminoso

Versão FW
Sistema

MCU

Notaa: 

 � O "Reset lâmpada" no OSD só irá redefinir ambas as horas lâmpada no OSD e horas lâmpada em 
modo de serviço. As Horas de projeção no modo de serviço não serão reiniciadas.

 � Cada modo de exibição pode ser ajustada e salvo o valor.
 � Em modo de temporização 3D, a máscara de zoom/margem será desativada para evitar a quebra de 

imagem.
 � As opções de menu disponíveis dependem do topo de modelo.

Menu de exibição

Exibe o menu de definições de imagem
Modo Display(Modo de dados)

Há diversas predefinições de fábrica otimizadas para vários tipos de imagens. 

 � Apresentação: Este modo é adequado para apresentações de PowerPoint mostrando quando o 
projetor está conectado ao PC.

 � Brilho: Luminosidade máximo da entrada de PC. 
 � Cinema: Selecionar este modo para home theater.
 � Jogo: Selecionar este modo para aumentar o luminosidade e o nível de tempo de resposta para 

desfrutar de jogos de vídeo.
 � sRGB: Cor precisa padronizada.
 � DICOM SIM.: Este modo pode projetar uma imagem monocromática como uma radiografia de raio-X, 

ressonância magnética, etc.
 � Utilizador: Memoriza as configurações do usuário.
 � Três dimensões: Para experimentar o efeito 3D, você precisa ter óculos 3D. Verifique se o seu PC/

dispositivo portátil tem uma saída de placa de vídeo de sinal de 120 Hz de memória quad e um player 
3D instalado.
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Cor da parede

Utilize esta função para obter uma imagem da tela otimizada de acordo com a cor da parede. Selecione entre 
Desligar, Quadro negro, Amarelo claro, Verde claro, Azul claro, Rosa, e Cinza.

Luminosidade

Ajusta o luminosidade da imagem.

Contraste

O contraste controla o grau de diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem. 

Nitidez

Ajusta a nitidez da imagem.

Cor

Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente saturada.

Tonalidade

Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.

Gamma

Configure tipo de curva de gama. Depois de completar a configuração inicial e o ajuste fino, utilize os passos do 
ajuste de gama para otimizar a saída de imagem.

 � Filme: para home theater.

 � Video: Para fonte de vídeo ou TV.

 � Gráficos: Para fonte PC / Foto.

 � Padrão(2.2): Para configuração padronizada.

 � 1.8/ 2.0/ 2.4: Para fonte PC / Foto específica.
Config. de cores

Configurações de cor.

 � BrilliantColor™: Este item ajustável utiliza um novo algoritmo de processamento de cores e 
otimizações de nível do sistema para proporcionar um luminosidade mais alto ao fornecer cores reais 
e mais vibrantes na imagem.

 � Temperatura de Cor  (Modo de dados): Selecionar uma temperatura de cor de Quente , Medio , ou 
Cool.

 � combinação de cores: Selecionar as seguintes opções:
 ± Cor: Ajuste o nível de vermelho (R), verde (G), preto (B), ciano (C), amarelo (Y), magenta (M) e 

branco (W) da imagem.

 ± Matiz: Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.

 ± Saturação: Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente 
saturada.

 ± Ganho: Ajuste o luminosidade da imagem.

 ± Reset: Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de combinação de cores.

 ± Sair: Sair do menu "combinação de cores".

 � RGB Ganho/Parciala: Esta configuração permite configurar o luminosidade (ganho) e contraste 
(parcial) de uma imagem.

 ± Reset: Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de RGB Ganho/Parcial.

 ± Sair: Sair do menu "RGB Ganho/Parcial".
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combinação de cores

Cor Branco

R

G

B
Reset

Sair

 � Espaço de cor  (entrada não-HDMI apenas): Selecione um tipo de matriz de cor apropriado de 
seguinte: Auto, RGB ou YUV.

 � Espaço de cor  (entrada HDMI apenas): Selecione um tipo de matriz de cor apropriado de seguinte: 
Auto, RGB(0~255), RGB(16~235), e YUV.

 � Nίvel Branco: Permitir que o usuário ajuste o nível de Branco ao introduzir Sinais de vídeo.
Notaa: Nível de branco só pode ser ajustado para fontes de entrada Vídeo.

 � Nίvel Preto: Permitir que o usuário ajuste o nível de Preto ao introduzir Sinais de vídeo.
Notaa: Nível de preto só pode ser ajustado para fontes de entrada Vídeo.

 � IREa: Permitir que o usuário ajuste o valor IRE quando inserindo de sinais de Vídeo.
Notaa: 

 � IRE só está disponível com o formato de vídeo NTSC.
 � IRE só pode ser ajustado para fontes de entrada de Vídeo.

Sinal

Ajuste as opções de sinal.

 � Automatic: Configura automaticamente o sinal (os itens frequência e fase são acinzentados).  
Se automático estiver desativado, os itens frequência e fase aparecerão para sintonizar e salvar as 
configurações.

 � Frequência: Altere a freqüência dos dados de vídeo para que coincida com a freqüência da placa 
gráfica do computador. Use esta função somente se a imagem parecer piscar verticalmente.

 � Fase: Sincroniza o sinal de vídeo da exibição com a placa gráfica. Se a imagem parecer instável ou 
piscando, use esta função para corrigi-la.

 � Posição horizontal: Ajusta a posição horizontal da imagem.

 � Posição vertical: Ajusta a posição vertical da imagem.

 � Sair: Sair do menu "Sinal".
Notaa:  Sinal só pode ser ajustado para fontes de entrada RGB/Componente. 

Modo Luminoso(Dados de base da lâmpada)

Ajuste as configurações de modo luminoso para projetores baseados na lâmpada.

 � Brilho: Escolha "Brilho" para aumentar o luminosidade.
 � Eco.: Selecionar "Eco." para reduzir o brilho da lâmpada, o que reduzirá o consumo de energia e 

aumentará a vida útil da lâmpada.
 � Dynamic: Escolha "Dynamic" para diminuir a potência da lâmpada que será baseada no nível de 

luminosidade do conteúdo e consumo de energia da lâmpada entre 100% e 30% dinamicamente.  
A vida útil da lâmpada será estendida.

 � Eco+: Quando modo Eco+ é ativado, o nível de luminosidade do conteúdo é automaticamente 
detectado para consumo de energia da lâmpada significativamente reduzido (até 70%) durante 
períodos de inatividade.
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Reset

Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de configuração de cor.

Menu de exibição 3D
Modo 3D

Use esta opção para desativar a função 3D ou selecione o a função 3D apropriada.

 � Desligar: Selecione "Desligar" para desligar o modo 3D. 

 � Link DLP: Selecionar para usar configurações otimizadas para os Óculos DLP 3D.

 � IR: Selecionar "IR" para usar configurações otimizadas para os Óculos IR 3D.

3D->2D

Use esta opção para especificar como o conteúdo 3D deve aparecer na tela.

 � Três dimensõesa: Exibir sinal 3D.

 � L (Esquerda)a: Exibir o quadro à esquerda de conteúdo 3D.

 � R(Direita)a: Exibir o quadro direito de conteúdo 3D.

Formato 3D

Use esta opção para selecionar o conteúdo apropriado do formato 3D.

 � Auto: Quando um sinal de identificação 3D é detectado, o formato 3D é selecionado 
automaticamente.

 � SBS: Exibir sinal 3D em formato "Lado a lado".

 � Cima e Baixo: Exibir sinal 3D em formato "Cima e Baixo".

 � Sequencia de Imagens: Exibir sinal 3D em formato "Sequencia de Imagens".

Inverter Sinc.3D

Use esta opção para ativar / desativar a função de sincronização inverter sinc.3D.

Mostrar o menu de formato
Formato

Selecione o formato da imagem exibido entre as seguintes opções:

 � 4a:3: Este formato é para fontes de entrada 4:3.

 � 16a:9: Este formato é para fontes de entrada de 16:9, como HDTV e DVD otimizadas para TV 
widescreen.

 � 16a:10 (para modelos WXGA e WUXGA apenas): Este formato é para fontes de entrada 16:10, como 
laptops de tela larga.

 � LBX  (exceto modelos SVGA e XGA): Este formato é para origem letterbox, não-16:9, e para você 
usar lente externa 16x9 para exibir a proporção 2,35:1 usando a resolução máxima.

 � Nativo: Este formato exibe a imagem original sem nenhum redimensionamento.

 � Auto: Seleciona automaticamente o formato de exibição apropriado.
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Notaa: 
 � É normal que barras pretas aparecem no lado direito e lado esquerdo da imagem com a resolução 

WUXGA; e em torno da imagem com uma resolução de 1080p em cada modo de proporção.
 � As barras pretas e de margem vão mudar no tamanho, dependendo da proporção.

Barras pretas

Área ativa WUXGA

Área ativa 1080p

WUXGA 1920x1200 pixels 1080p 1920x1080 pixels

Para projetores com resolução de WUXGA (1920 × 1200)

Formato
Formato

16a:10 16a:9 4a:3

Nativo

16:9

Total

Zoom

Auto
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Notaa: 

 � Informações detalhadas sobre o modo LBX:
 ± Algusn DVD's de formato caixa de correio não são aprimorados para TV's 16x9. Nesta 

situação, a imagem não aparecerá correta quando exibida no modo 16:9. Nesta situação, por 
favor, tente usar o modo 4:3 para visualizar o DVD. Se o conteúdo não for 4:3, haverá barras 
pretas ao redor da imagem em exibição de 16:9. Para este tipo de conteúdo, você pode usar o 
modo LBX para encher a imagem na exibição de 16:9. 

 ± Se você usar uma lente anamórfica externa, este modo LBX também lhe permite assistir a 
um conteúdo 2,35:1 (inclusive fonte de filme de HDTV e DVD anamórfico) cujo suporte amplo 
anamórfico seja otimizado para exibição 16x9 em uma imagem ampla de 2,35:1. Neste caso, 
não há barras pretas. A potência da lâmpada e resolução vertical são totalmente utilizadas.

 � Para usar o formato superlargo, faça o seguinte:
a) Defina o formato de tela para 2.0:1.

b) Alinhe corretamente na tela a imagem do projetor.

Tabela de escala 1080P:

Tela 16a:9 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC
4x3 Dimensão até 1440x1080.

16x9 Dimensão até 1920x1080.
LBX Dimensão até 1920 x 1440 em seguida, obtém a imagem central de 1920 x 1080 para exibir.

Nativo
- 1:1 mapeamento centrado.
-  Nenhuma escala será feita; a imagem é exibida com a resolução com base na fonte de 

entrada.

Auto

-  Caso este formato seja selecionado, o tipo de exibição se torna automaticamente 16:9 
(1920x1080)

- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1440 x1080
- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1920x1080.
-  Se a fonte for 16:10 auto redimensionar para 1920 x 1200 e recortar a área 1920x1080 para 

exibição

Regra de auto mapeamento 1080P:

Auto
Resolução de entrada Auto/Escala

Resolução H Resolução V 1920 1080

4:3

640 480 1440 1080
800 600 1440 1080

1024 768 1440 1080
1280 1024 1440 1080
1400 1050 1440 1080
1600 1200 1440 1080

Laptop Largo
1280 720 1920 1080
1280 768 1800 1080
1280 800 1728 1080

SDTV
720 576 1350 1080
720 480 1620 1080

HDTV
1280 720 1920 1080
1920 1080 1920 1080
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Tabela de escalonamento WXGA (tipo de tela de 16a:10):

Notaa: 

 � Tipo de tela suportada 16:9 (1280 x 720), 16:10 (1280 x 800).

 � Quando o tipo de tela é 16:9, não há formato16x10 nesta condição.

 � Quando o tipo de tela é 16:10, não há 16x9 nesta condição.

 � Se o usuário mudar para auto, será automaticamente alterado o modo de visualização ao mesmo 
tempo.

tela 16a:10 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC
4x3 Dimensão até 1066x800.

16x10 Dimensão até 1280x800.
LBX Dimensão até 1280x960 em seguida, obtém a imagem central de 1280x800 para exibir.

Nativo
1:1 mapeamento centrado. 1:1 mapeamento 

display 1280x800.
1280 x 720 
centralizado.

1:1 mapeamento 
centrado.

Auto

-  A fonte de entrada será adaptada na área de visualização de 1280x800 e será mantida em 
sua formato original.

- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1066x800.

- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1280x720.

- Se a fonte for 15:9, auto redimensionar para 1280x768.

- Se a fonte for 16:10, auto redimensionar para 1280 x 800.

Regra de auto mapeamento de WXGA (tipo de tela 16a:10):

Auto
Resolução de entrada Auto/Escala

Resolução H Resolução V 1280 800

4:3

640 480 1066 800
800 600 1066 800

1024 768 1066 800
1280 1024 1066 800
1400 1050 1066 800
1600 1200 1066 800

Laptop Largo
1280 720 1280 720
1280 768 1280 768
1280 800 1280 800

SDTV
720 576 1280 720
720 480 1280 720

HDTV
1280 720 1280 720
1920 1080 1280 720
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Tabela de escalonamento WXGA (tipo de tela de 16a:9):

Tela 16a:9 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC
4x3 Dimensão até 960x720.

16x9 Dimensão até 1280x720.
LBX Dimensão até 1280x960 em seguida, obtém a imagem central de 1280x720 para exibir.

Nativo
1:1 mapeamento centrado. 1:1 mapeamento 

display 1280x720.
1280 x 720 
centralizado.

1:1 mapeamento 
centrado.

Auto

- Se este formato for selecionado, o tipo de tela se torna automaticamente 16:9 (1280x720).
- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 960x720.
- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1280x720.
- Se a fonte for 15:9, auto redimensionar para 1200x720.
- Se a fonte for 16:10 auto redimensionar para 1152x720.

Regra de auto mapeamento de WXGA (tipo de tela 16a:9):

Auto
Resolução de entrada Auto/Escala

Resolução H Resolução V 1280 720

4:3

640 480 960 720
800 600 960 720

1024 768 960 720
1280 1024 960 720
1400 1050 960 720
1600 1200 960 720

Laptop Largo
1280 720 1280 720
1280 768 1200 720
1280 800 1152 720

SDTV
720 576 1280 720
720 480 1280 720

HDTV
1280 720 1280 720
1920 1080 1280 720

Tabela de dimensão SVGA e XGA:

Fonte 480i/p 576i/p 1080i/p 720p
4x3 Dimensão até 1024x768.

16x9 Dimensão até 1024x576.

Nativo Nenhuma há escala será feita; a resolução depende da fonte de entrada e, em seguida, é 
exibida.

Auto

- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1024x768.
- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1024x576.
- Se a fonte for 15:9, auto redimensionar para 1024x614.
- Se a fonte for 16:10, auto redimensionar para 1024x614.
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Regra de auto mapeamento de SVGA e WXGA (tipo de tela 16a:9):

Auto
Resolução de entrada Auto/Escala

Resolução H Resolução V 1024 768

4:3

640 480 1024 768
800 600 1024 768

1024 768 1024 768
1600 1200 1024 768

Laptop Largo
1280 720 1024 576
1280 768 1024 614
1280 800 1024 640

SDTV
720 576 1024 576
720 480 1024 576

HDTV
1280 720 1024 576
1920 1080 1024 576

Tabela de escalonamento WUXGA (tipo de tela de 16a:10):

Notaa: 

 � Tipo de tela compatível 16:10 (1920x1200), 16: 9 (1920x1080).

 � Quando o tipo de tela é 16:9, não há formato16x10 nesta condição.

 � Quando o tipo de tela é 16:10, não há 16x9 nesta condição.

 � Se o usuário mudar para auto, será automaticamente alterado o modo de visualização ao mesmo 
tempo.

tela 16a:10 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC
4x3 Dimensão para 1600x1200.

16x10 Dimensão para 1920x1200.
LBX Dimensão até 1920 x 1440 em seguida, obtém a imagem central de 1920 x 1200 para exibir.

Nativo
- 1:1 mapeamento centrado.
-  Nenhuma há escala será feita; a resolução depende da fonte de entrada e, em seguida, é 

exibida.

Auto

- Se este formato for selecionado, o tipo de tela auto se torna 16:10 (1920x1200).
- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1600x1200
- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1920x1080.
- Se a fonte for 16:10 auto redimensionar para 1920x1200.
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Regra de auto mapeamento de WUXGA (tipo de tela 16a:10):

Auto
Resolução de entrada Auto/Escala

Resolução H Resolução V 1920 1200

4:3

640 480 1600 1200
800 600 1600 1200

1024 768 1600 1200
1280 1024 1600 1200
1400 1050 1600 1200
1600 1200 1600 1200

Laptop Largo
1280 720 1920 1080
1280 768 1920 1152
1280 800 1920 1200

SDTV
720 576 1500 1200
720 480 1800 1200

HDTV
1280 720 1920 1080
1280 1080 1920 1080

Tabela de escalonamento WUXGA (tipo de tela de 16a:9):
Tela 16a:9 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC

4x3 Dimensão até 1440x1080.
16x9 Dimensão até 1920x1080.
LBX Dimensão até 1920 x 1440 em seguida, obtém a imagem central de 1920 x 1080 para exibir.

Nativo
- 1:1 mapeamento centrado.
-  Nenhuma há escala será feita; a resolução depende da fonte de entrada e, em seguida, é 

exibida.

Auto

-  Caso este formato seja selecionado, o tipo de exibição se torna automaticamente 16:9 
(1920x1080)

- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1440x1080
- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1920x1080.
-  Se a fonte for 16:10 auto redimensionar para 1920 x 1200 e recortar a área 1920x1080 para 

exibição

Regra de auto mapeamento de WUXGA (tipo de tela 16a:9):

Auto
Resolução de entrada Auto/Escala

Resolução H Resolução V 1920 1080

4:3

640 480 1440 1080
800 600 1440 1080

1024 768 1440 1080
1280 1024 1440 1080
1400 1050 1440 1080
1600 1200 1440 1080

Laptop Largo
1280 720 1920 1080
1280 768 1800 1080
1280 800 1728 1080

SDTV
720 576 1350 1080
720 480 1620 1080

HDTV
1280 720 1920 1080
1920 1080 1920 1080
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Mostrar menu de máscara de borda
Máscara de borda

Use esta função para remover o ruído de codificação de vídeo na borda da fonte de vídeo.

Mostrar menu de zoom
Zoom

Use para reduzir ou ampliar uma imagem na tela de projeção.

Exibe o menu de image shift
Image Shift

Ajuste a posição da imagem projetada na horizontal (H) ou vertical (V).

Mostrar menu de trapézio
Trapézio

Ajusta a distorção da imagem provocada pela inclinação do projetor.

Menu de áudio

Menu de áudio mudo
Mudo

Use esta opção para desligar temporariamente o som.

 � Ligara: Escolha "Ligar" para ativar a função mudo.

 � Desligara: Escolha "Desligar" para desativar a mudo.
Notaa: 

 � Função "Mudo" afeta o volume do alto-falante interno e externo.

 � Quando um alto-falante externo está ligado, o alto-falante interno é automaticamente silenciado.

Menu de volume de áudio
Volume

Ajuste o nível de volume de áudio.
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Menu de configuração

Menu de configuração de projeção
Direcção de Projecção
Selecionar a projeção preferencial entre a frontal, traseira, teto-topo e trás-topo.

Menu de configuração de tipo de tela
Tipo de tela (para modelos WXGA e WUXGA apenas)
Escolha o tipo de tela de 16:9 e 16:10.

Menu de configuração de lâmpada
Aviso da Lâmpada
Escolha esta função para mostrar ou ocultar a mensagem de advertência quando a mensagem de troca da 
lâmpada for exibida. A mensagem aparecerá até 30 horas antes da troca sugerida da lâmpada.

Reset lâmpada
Zera o contador de horas da lâmpada depois da sua troca.

Menu de configuração de filtro
Filtro Opcional instalado

Define a configuração de mensagem de alerta.

 � Sima: Exibe a mensagem de alerta após 500 horas de uso.
Notaa:  "Horas de utilização do filtro / Aviso do filtro / Reset do filtro" só vai aparecer quando 

"Filtro Opcional instalado" for "Sim".

 � Nãoa: Desativa a mensagem de aviso.
Horas de utilização do filtro
Mostra o tempo de filtro.

Aviso do filtro
Escolha esta função para mostrar ou ocultar a mensagem de alerta quando a mensagem de troca da filtro for 
exibida. As opções disponíveis incluem Desligar, 300 horas, 500 horas, 800 horas e 1000 horas.

Reset do filtro
Redefina o contador do filtro de poeira após substituir ou limpar o filtro de poeira.

Menu de definições de potência
Ligar directamente
Escolha "Ligar" para ativar o modo de ligação direta. O projetor ligará automaticamente quando a alimentação CA 
for estabelecida, sem pressionar a chave "Energia" no teclado do projetor ou no controle remoto.

Sinal Ligado
Escolha "Ligar" para ativar o modo Ligar Sinal. O projetor ligará automaticamente quando um sinal for detectado, 
sem pressionar a chave "Energia" no teclado do projetor ou no controle remoto.

Notaa: 
 � Se a opção "Sinal Ligado" for ativada "Ligar", o consumo de energia do projetor em modo de espera 

estará acima de 3W.
 � Devido à diretiva ErP, esse recurso não está disponível nos modelos encontrados na EMEA.
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Desligar Auto. (min)

Ajusta o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de contagem regressiva será iniciado 
quando nenhum sinal estiver sendo enviado para o projetor. O projetor será desligado automaticamente quando a 
contagem regressiva terminar (em minutos).

Cronômetro (min)

Configure o cronômetro.

 � Cronômetro (min)a: Ajusta o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de 
contagem regressiva será iniciado, com ou sem o sinal sendo enviado para o projetor. O projetor será 
desligado automaticamente quando a contagem regressiva terminar (em minutos).
Notaa:  O cronômetro é redefinido toda vez que o projetor é desligado.

 � Sempre ligadoa: Marque para definir o cronômetro sempre ligado.
Resumo rápido

Define a configuração de retomada rápida.

 � Ligara: Se o projetor for acidentalmente desligado, este recurso permite que o projetor seja 
instantaneamente ligado novamente, se selecionado em um período de 100 segundos.

 � Desligara: A ventoinha começará a refrigerar o sistema após 10 segundos quando o usuário desligar o 
projetor.

Modo de Energia (Espera)

Define a configuração do modo de energia.

 � Ativara: Escolha "Ativar" para voltar à espera normal.

 � Eco.a: Escolha "Eco." para salvar a dissipação de energia adicional < 0,5 W.

Notaa:  Os ventiladores ainda serão executados em modo de espera ativa se "Sinal Ligado" for ativado.

Alimentação USB

Defina as configurações de energia USB.

 � Ligara: O projetor está sempre ligado por uma fonte de alimentação USB.

 � Desligara: A função de energia USB está desligada.

 � Autoa: O projetor é automaticamente ligado por uma fonte de alimentação USB.

Menu de configuração de segurança
Segurança

Ative essa função para solicitar uma senha antes de utilizar o projetor.

 � Ligara: Escolha "Ligar" para usar a verificação de segurança ao ligar o projetor.

 � Desligara: Escolha "Desligar" para poder ligar o projetor sem a verificação de senha.
Timer de segurança

Pode-se selecionar a função de hora (Mês/Dia/Hora) para definir o número de horas por que o projetor pode ser 
usado. Quando esse tempo se esgotar, será preciso inserir a senha novamente.

Mudar Senha

Use para definir ou modificar a senha que é solicitada ao ligar o projetor.
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Configure o menu de configurações de link HDMI

Notaa: 

 � Quando você conectar dispositivos compatíveis com HDMI CEC ao projetor com cabos HDMI, você 
pode controlá-los no mesmo estado ligar ou desligar usando o recurso de controle de HDMI Link do 
OSD do projetor. Isso permite que um dispositivo ou múltiplos dispositivos em um grupo sejam ligados 
ou desligados através de Recurso de HDMI Link. Em uma configuração típica, o leitor de DVD pode 
ser conectado ao projetor por meio de um amplificador ou sistema de cinema em casa.

HDMI

Amplificador
HDMI

Leitor de DVD

HDMI Link

Habilitar/Desabilitar a função de HDMI Link. A TV inclusa, alimentação no link, e opções de desligar link só estão 
disponíveis se a definição estiver configurada como "Ligar".

Inclusive TV

Defina para "Sim" se você prefere que tanto a TV e projetor sejam automaticamente desligados ao mesmo tempo. 
Para evitar que os dois dispositivos sejam desligados ao mesmo tempo, defina a configuração como "Não".

Power On Link

Comando ligar CEC.

 � Mutuala: Ambos o projetor e dispositivo CEC serão ligados em simultâneo.

 � PJ --> Dispositivo a: O dispositivo CEC será ativado somente após o projetor ser ligado.

 � Dispositivo --> PJa: O projetor será ativado somente após o dispositivo CEC ser ligado.
Power Off Link

Ative esta função para permitir que tanto HDMI Link e projetor serão automaticamente desligados ao mesmo 
tempo.

Menu de configuração padrão de teste
Modelo de teste

Selecione o teste padrão de grade verde, magenta, branca ou desativar essa função (desligar).

Menu de configurações remotas
Função IR

Define a configuração de função IR.

 � Ligara: Escolha "Ligar", o projetor não pode ser operado por controle remoto do receptor infravermelho 
frontal superior.

 � Desligara: Selecione "Desligar", o projetor pode ser operado pelo controle remoto. Ao selecionar 
"Desligar", você poderá utilizar as teclas do Teclado.

Utilizador1/ Utilizador2/ Utilizador3 (Tipo 1)

Designe a função padrão para Utilizador1, Utilizador2, ou Utilizador3 entre HDMI 2, Modelo de teste, 
Luminosidade, Contraste, Cronômetro, combinação de cores, Temperatura de Cor, Gamma, 
Direcção de Projecção, Ajuste da lâmpada, Zoom, Congelamento, e MHL.
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Utilizador1/ Utilizador2/ Utilizador3 (Tipo 2)
Atribuir a função padrão para Utilizador1, Utilizador2, ou Utilizador3 entre HDMI 2, Modelo de teste, 
LAN, Luminosidade, Contraste, Cronômetro, combinação de cores, Temperatura de Cor, Gamma, 
Direcção de Projecção, Ajuste da lâmpada, Zoom, Congelamento, e MHL.

Utilizador1/ Utilizador2/ Utilizador3 (Tipo 3, Tipo 4, e Tipo 5)
Designe a função padrão para Utilizador1, Utilizador2, ou Utilizador3 entre Modelo de teste, Luminosidade, 
Contraste, Cronômetro, combinação de cores, Temperatura de Cor, Gamma, Direcção de Projecção, 
Ajuste da lâmpada, Zoom, e Congelamento.

Menu de ID de configuração do projetor 
ID do Projetor
A definição de ID pode ser ajustada pelo menu (faixa de 0 a 99), e permite ao usuário controlar um projetor 
individual usando o comando RS232.

Menu de opções de configuração
Lingua
Selecione o menu OSD multilíngue entre inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, polonês, holandês, 
sueco, norueguês/dinamarquês, finlandês, grego, chinês tradicional, chinês simplificado, japonês, coreano, russo, 
húngaro, checo, árabe, tailandês, turco, persa, vietnamita, indonésio, romeno e eslovaco.

Legenda Codificada
A Legenda Codificada é uma versão em texto do som do programa ou outras informações exibidas na tela. Se o 
sinal de entrada contém legendas, você pode ativar o recurso e assistir os canais. As opções disponíveis incluem 
"Desligar", "CC1" e "CC2".
Notaa: Legenda Fechada só está disponível para vídeo NTSC.
Menu Definições
Defina a localização do menu na tela e configure as definições do cronômetro do menu.

 � Local do Menu: Selecionar a posição do menu na tela de exibição.

 � Menu do temporizador: Defina a duração onde o menu OSD permanece visível na tela.
Fonte automática
Se você definir essa opção "Ligar" e pressionar o botão  no teclado do projetor ou botão no controle 
remoto, em seguida, a próxima fonte de entrada disponível é selecionada automaticamente. Defina "Desligar" para 
desativar a função de fonte automática.

Origem de entrada(Modelos WUXGA e 1080P)
Selecione a fonte de entrada entre HDMI1/MHL, HDMI2, VGA e Video.

Origem de entrada(Modelos SVGA, XGA e WXGA)
Selecione a fonte de entrada entre HDMI, VGA e Video.

Nome de input(Modelos WUXGA e 1080P)
Use para renomear a função de entrada para identificação mais fácil. As opções disponíveis incluem HDMI1/MHL, 
HDMI2, VGA, e Video.

Nome de input(Modelos SVGA, XGA e WXGA)
Use para renomear a função de entrada para identificação mais fácil. As opções disponíveis incluem HDMI, VGA e 
Video.

Alta altitude
Quando "Ligar" estiver selecionado, as ventoinhas rodarão mais rápido. Este atributo é útil em áreas de grande 
altitude onde o ar rarefeito.

Display Mode Lock
Escolha "Ligar" ou "Desligar" para bloquear ou desbloquear ajuste as configurações de modo de display.
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Chave segurança

Quando a função de bloqueio do teclado é "Ligar", o teclado será bloqueado. No entanto, o projetor pode ser 
operado pelo controle remoto. Ao selecionar "Desligar", você poderá reutilizar o Teclado.

Esconder Informação

Habilite esta função para ocultar a mensagem de informação.

 � Desligara: Escolha "Ligar" para ocultar a mensagem de informação.

 � Ligara: Escolha "Desligar" para mostrar a mensagem "procurando".
Logotipo

Use esta função para definir a tela de abertura desejada. Caso sejam feitas mudanças elas terão efeito na próxima 
vez que o projetor for ligado.

 � Padrãoa: A tela de inicialização padrão.

 � Neutroa: Logotipo não é exibido na tela de inicialização.

Cor de fundo

Use esta função para exibir uma tela em azul, vermelho, verde, cor cinza, nenhum ou de logotipo quando nenhum 
sinal estiver disponível.

Notaa:  Se a cor de fundo for definida como "Nenhum", em seguida, a cor de fundo é preto.

Configurar menu reset
Reset OSD

Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de configuração de menu OSD.

Reset para configurações padrão

Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de configuração de menu reset a tudo.

Menu de rede (Tipo 2)

Menu de rede LAN
Estado da rede

Exibe o status de conexão de rede (apenas leitura).

Endereço MAC

Exibe o endereço MAC (somente leitura).

DHCP

Use esta opção para ativar ou desativar a função DHCP.

 � Ligar: Projetor obterá um endereço de IP automaticamente de sua rede. 

 � Desligar: Para atribuir configuração de IP, máscara de sub-rede, gateway e DNS manualmente. 

Notaa: Sair do OSD aplicará automaticamente os valores inseridos.

Endereço IP

Exibe o endereço de IP.

Máscara de sub-rede

Exibe o número de máscara de sub-rede.

Gateway

Exibe o gateway padrão da rede conectada ao projetor.
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DNS

Exibe o número DNS.

Como usar o nevageador de rede para controlar o seu projetor
1. Ligue a opção DHCP "Ligar " no projetor para permitir que um servidor de DHCP atribua 

automaticamente um endereço de IP.
2. Abra o navegador da web em seu computador e digite o endereço de IP do projetor ("Rede > LAN > 

Endereço IP").
3. Informe o nome de usuário ISP e senha e clique em "Login".

A interface de configuração de web do projetor é aberta.
Notaa: 

 � O nome de usuário e senha padrão é "admin".

 � As etapas nesta seção se baseiam no sistema operacional Windows 7.

Fazer uma conexão direta de seu computador com o projetor*
1. Ative a opção DHCP "Desligar" no projetor.
2. Configure o endereço de IP, máscara de sub-rede, Gateway e DNS no projetor ("Rede > LAN").
3. Abrir a página Central de Rede e Compartilhamento em seu PC, e atribua parâmetros idênticos de 

rede para o PC como definido no projetor. Clique em "OK" para salvar os parâmetros.

4. Abra o navegador da web em seu computador e digite no campo URL o endereço de IP atribuído no 
passo 3. E pressione a tecla "Enter".

Reset

Redefina todos os valores para os parâmetros da LAN.

Menu de controle da rede
Crestron
Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 41794). 

Para mais informações, visite http://www.crestron.com e www.crestron.com/getroomview.

Extron
Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 2023).

PJ Link
Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 4352).
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AMX Device Discovery
Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 9131).

Telnet
Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 23).

HTTP
Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 80).

Menu de configurações de rede de configuração de controle
Função LAN_RJ45
Para simplicidade e tranquilidade da operação, o projetor fornece ligação em rede diversa e recursos de gerência 
remota. A função de LAN/RJ45 do projetor por uma rede, tal como gestão remota: Ligar/Desligar, configurações 
de Brilho e Contraste. Além disso, você pode visualizar as informações de status do projetor, tais como: Fonte de 
Vídeo, Som-Mudo, etc.

(Ethernet)

Projetor

Funcionalidades do terminal de LAN cabeado
Este projetor pode ser controlado por meio de um PC (laptop) ou outro dispositivo externo via LAN/porta RJ45 e 
compatível com Crestron/Extron/AMX (Device Discovery)/PJLink.

 � Crestron é uma marca registrada da Crestron Electronics, Inc. dos Estados Unidos.

 � Extron é uma marca registrada da Extron Electronics, Inc. dos Estados Unidos.

 � AMX é uma marca registrada da AMX LLC dos Estados Unidos.

 � PJLink registrou pedido de marca e registro de logotipo no Japão, nos Estados Unidos da América e 
outros países por JBMIA.

O projetor é suportado pelos comandos específicos do controlador Crestron Electronics e software relacionado, 
por exemplo RoomView®.

http://www.crestron.com/

Este projetor é compatível com o suporte a dispositivos Extron para referência.

http://www.extron.com/

Este projetor é suportado por AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Este projetor suporta todos os comandos de PJLink Class1 (Versão 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Para obter informações mais detalhadas sobre os vários tipos de dispositivos externos que podem ser conectados 
à porta e remota LAN/RJ45/controlar o projetor, bem como os comandos com suporte para esses dispositivos 
externos, por favor, entre em contato com o Suporte-Serviços diretamente.
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LAN RJ45

1. Conecte um cabo RJ45 às portas RJ45 no projetor e ao PC (laptop).

2. No PC (Laptop), selecione Iniciar > Painel de Controle > Conexões de Rede.

3. Clique com o botão direito do mouse em Conexão de área local e selecione Propriedades.

4. Na janela Propriedades, selecione a guia Geral, e selecione Protocolo de Internet (TCP/IP).
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5. Clique em "Propriedades".

6. Digite o endereço de IP e a máscara de Sub-rede, em seguida, pressione "OK".

7. Pressione o botão "Menu" no projetor.
8. Abra no projetor Rede > LAN.
9. Digite os seguintes parâmetros de conexão:

 ± DHCP: Desligar

 ± Endereço IP: 192.168.0.100

 ± Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

 ± Gateway: 192.168.0.254

 ± DNS: 192.168.0.1

10. Pressione "Enter" para confirmar as configurações.
11. Abra um navegador da web, por exemplo Microsoft Internet Explorer com Adobe Flash Player 9.0 ou 

superior instalado.
12. Na barra de endereço, informe o endereço de IP: 192.168.0.100.

13. Pressione "Enter".
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O projetor é configurado para gestão remota. A função LAN/RJ45 é exibida como a seguir:
Página de informações

Página principal

Página de ferramenta

Contate o Helpdesk de TI
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RS232 por Função Telnet

Existe uma forma de controle alternativa de comando RS232 no projetor chamada "RS232 por TELNET" para 
interface LAN/RJ45.

Guia de Início Rápido para "RS232 por Telnet"

 � Verifique e obtenha o endereço de IP no OSD do projetor.
 � Certifique-se de que o PC/laptop pode acessar a página da web do projetor.
 � Certifique-se de que a definição de "Firewall do Windows" é desativada em caso de função "TELNET" 

filtrar por PC/laptop.

1. Selecione Iniciar > Todos os programas.>Acessórios > Linha de comandos.

2. Insira o formato do comando da seguinte forma: 
 ± telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tecla "Enter" pressionada)

 ± (ttt.xxx.yyy.zzz: Endereço de IP do projetor)
3. Se Telnet pronto para Conexão, e o usuário pode ter comandos de entrada RS232, então tecla 

"Enter" pressionada, o comando RS232 será viável.

Especificação para "RS232 por TELENT":

1. Telnet: TCP.
2. Porta Telnet: 23 (para mais detalhes, por favor, entre em contato com o agente de serviços ou a 

equipe).
3. Utilitário Telnet: Windows "TELNET.exe" (modo console).
4. Desconexão para controle RS232-por-Telnet normalmente: Fechar
5. Utilitário Telnet do Windows diretamente após conexão pronto para TELNET.

 ± Limitação 1 para Controle Telnet:há menos de 50 bytes para carga de rede sucessiva para 
aplicativo de Controle Telnet.

 ± Limitação 2 para Controle Telnet:há menos de 26 bytes para um comando completo RS232 
para Controle de Telnet.

 ± Limitação 3 para Controle Telnet: Atraso mínimo para o próximo comando RS232 deve ser 
superior a 200 (ms).
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USANDO O PROJETOR

Menu de informações

Menu de informações
Exibir as informações do projetor, conforme listado abaixo:

 � Regulamentar

 � Número de Série

 � Fonte

 � Resolução

 � Taxa de Atualização

 � Modo Display

 � Modo de Energia (Espera)

 � Duração da Lâmpada

 � Estado da rede(Tipo 2 apenas)

 � Endereço IP(Tipo 2 apenas)

 � ID do Projetor

 � Horas de utilização do filtro

 � Modo Luminoso

 � Versão FW
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MANUTENÇÃO

Troca da lâmpada
O projetor detecta a vida útil da lâmpada automaticamente. Quando a vida útil da lâmpada estiver perto do final, 
uma mensagem de aviso aparecerá na tela.

Aviso

Aviso de lâmpada
A vida útil da lâmpada foi ultrapassada.

Ao ver esta mensagem, entre em contato com o revendedor local, ou o centro de serviço para trocar a lâmpada o 
mais rápido possível. Certifique-se de que o projetor arrefeceu pelo menos 30 minutos antes de trocar a lâmpada.

Aviso: Se estiver instalado no teto, tenha cuidado ao abrir o painel de acesso da lâmpada.  
Recomenda-se usar óculos de segurança ao trocar a lâmpada quando o projetor está instalado no teto. 
Tenha cuidado para evitar que qualquer peça solta caia do projetor.

Aviso: O compartimento da lâmpada é quente. Espere esfriar antes de trocar a lâmpada.

Aviso: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, não toque a lâmpada nem a deixe cair. A lâmpada 
pode trincar e causar ferimentos se cair.
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MANUTENÇÃO

Troca da lâmpada (continuação)

3

1
2

6

4

5

Procedimento:

1. Desligar a alimentação do projetor pressionando o botão " " no controle remoto ou no teclado do 
projetor.

2. Espere o projetor esfriar por pelo menos 30 minutos.

3. Desconecte o cabo de alimentação.

4. Desparafuse o parafuso na tampa. 1

5. Remova a tampa. 2

6. Desparafuse o parafuso no módulo da lâmpada. 3

7. Levante a alça da lâmpada. 4

8. Remova o cabo da lâmpada. 5

9. Remova cuidadosamente o módulo da lâmpada. 6

10. Para reinstalar o módulo da lâmpada, siga os passos anteriores na ordem inversa.

11.  Ligue o projetor e reinicie o cronômetro da lâmpada.
12. Reset lâmpada: (i) Pressione "Menu"  (ii) Selecione "Configuração"  (iii) Selecione 

"Ajuste da lâmpada"  (iv) Selecione "Reset lâmpada"  (v) Selecione "Sim".

Notaa: 

 � Os parafusos na tampa da lâmpada e na lâmpada não podem ser removidos.
 � O projetor não pode ser ligado se a tampa da lâmpada não tiver sido recolocada no projetor.
 � Não toque na área de vidro da lâmpada. O óleo das mãos pode fazer a lâmapda quebrar. Use um 

pano seco para limpar o módulo da lâmpada caso esta tenha sido tocada acidentalmente.
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MANUTENÇÃO

Instalação e Limpeza do Filtro de Pó
Instalação do Filtro de Pó

Notaa: Os filtros de pó só são necessários/fornecidos nas regiões selecionadas com o excesso de poeira.

Limpeza do Filtro de Pó
Recomendamos limpar o filtro de poeira a cada três meses. Limpá-lo com mais frequência se o projetor for usado 
em um ambiente empoeirado.

Procedimento:

1. Desligar a alimentação do projetor pressionando o botão " " no controle remoto ou no teclado do 
projetor. 

2. Desconecte o cabo de alimentação.

3. Retire cuidadosamente o filtro de poeira. 1

4. Limpe ou substitua o filtro do pó. 2

5. Para reinstalar o filtro de pó, siga os passos anteriores na ordem inversa.

1

2
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Resoluções compatíveis

Compatibilidade digital

B0/Tempo 
estabelecido B0/Tempo padrão B0/Tempo em detalhe B1/Modo de vídeo B1/Tempo em 

detalhe
720x400 @ 70Hz SVGA: Tempo nativo: 640x480p @ 60Hz 720x480p @ 60Hz

640x480 @ 60Hz 800x600 @ 120Hz

640x480 @ 67Hz 1024x768 @ 120Hz XGA: 1024x768 @ 60Hz 720x480p @ 60Hz 1280x720p @ 60Hz

640x480 @ 72Hz 1280x800 @ 60Hz WXGA: 1280x800 @ 60Hz; 
1280x720 @ 60Hz 1280x720p @ 60Hz 1366x768 @ 60Hz

640x480 @ 75Hz 1280x1024 @ 60Hz 1080P: 1920x1080 @ 60Hz 1920x1080i @ 60Hz 1920x1080i @ 50Hz

800x600 @ 56Hz 1680x1050 @ 60Hz WUXGA: 1920x1200 @ 60Hz 720(1440)x480i @ 60Hz 1920x1080p @ 60Hz

800x600 @ 60Hz 1280x720 @ 60Hz 1920x1080p @ 60Hz

800x600 @ 72Hz 1280x720 @ 120Hz 720x576p @ 50Hz

800x600 @ 75Hz 1600x1200 @ 60Hz 1280x720p @ 50Hz

832x624 @ 75Hz XGA/WXGA: 1920x1080i @ 50Hz

1024x768 @ 60Hz 1440x900 @ 60Hz 720(1440)x576i @ 50Hz

1024x768 @ 70Hz 1024x768 @ 120Hz 1920x1080p @ 50Hz

1024x768 @ 75Hz 1280x800 @ 60Hz 1920x1080p @ 24Hz

1280x1024 @ 75Hz 1280x1024 @ 60Hz 1920x1080p @ 30Hz

1152x870 @ 75Hz 1680x1050 @ 60Hz

1280x720 @ 60Hz

1280x720 @ 120Hz

1600x1200 @ 60Hz

1080P e WUXGA:

1280x720 @ 60Hz

1280x800 @ 60Hz

1280x1024 @ 60Hz

1400x1050 @ 60Hz

1600x1200 @ 60Hz

1280x768 @ 60Hz

1440x900 @ 60Hz

1280x720 @ 120Hz

1024x768 @ 120Hz
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Compatibilidade analógica

B0/Tempo 
estabelecido B0/Tempo padrão B0/Tempo em detalhe B1/Modo de vídeo B1/Tempo em 

detalhe
720x400 @ 70Hz SVGA: Tempo nativo: 1366x768 @ 60Hz

640x480 @ 60Hz 800x600 @ 120Hz

640x480 @ 67Hz 1024x768 @ 120Hz XGA: 1024x768 @ 60Hz

640x480 @ 72Hz 1280x800 @ 60Hz WXGA: 1280x800 @ 60Hz; 
1280x720 @ 60Hz

640x480 @ 75Hz 1280x1024 @ 60Hz 1080P: 1920x1080 @ 60Hz

800x600 @ 56Hz 1680x1050 @ 60Hz WUXGA: 1920x1200 @ 60Hz

800x600 @ 60Hz 1280x720 @ 60Hz

800x600 @ 72Hz 1280x720 @ 120Hz

800x600 @ 75Hz 1600x1200 @ 60Hz

832x624 @ 75Hz XGA/WXGA:

1024x768 @ 60Hz 1440x900 @ 60Hz

1024x768 @ 70Hz 1024x768 @ 120Hz

1024x768 @ 75Hz 1280x800 @ 60Hz

1280x1024 @ 75Hz 1280x1024 @ 60Hz

1152x870 @ 75Hz 1680x1050 @ 60Hz

1280x720 @ 60Hz

1280x720 @ 120Hz

1600x1200 @ 60Hz

1080P e WUXGA:

1280x720 @ 60Hz

1280x800 @ 60Hz

1280x1024 @ 60Hz

1400x1050 @ 60Hz

1600x1200 @ 60Hz

1280x768 @ 60Hz

1440x900 @ 60Hz

1280x720 @ 120Hz

1024x768 @ 120Hz
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Compatibilidade Verdadeira de Vídeo 3D

Resolução de 
entrada

Entrada HDMI 
1.4a 3D

Tempo de entrada 

1280x720P @ 50Hz Cima e Baixo

1280x720P @ 60Hz Cima e Baixo

1280x720P @ 50Hz Embalagem da estrutura

1280x720P @ 60Hz Embalagem da estrutura

1920x1080i @ 50 Hz Lado a lado (Meio)

1920x1080i @ 60 Hz Lado a lado (Meio)

1920x1080P @ 24 Hz Cima e Baixo

1920x1080P @ 24 Hz Embalagem da estrutura

HDMI 1.3

1920x1080i @ 50Hz

Lado a lado (Meio) Modo SBS está ligado

1920x1080i @ 60Hz

1280x720P @ 50Hz

1280x720P @ 60Hz

800x600 @ 60Hz

1024x768 @ 60Hz

1280x800 @ 60Hz

1920x1080i @ 50Hz

Cima e Baixo Modo TAB está ligado

1920x1080i @ 60Hz

1280x720P @ 50Hz

1280x720P @ 60Hz

800x600 @ 60Hz

1024x768 @ 60Hz

1280x800 @ 60Hz

480i HQFS Formato 3D é quadro sequencial

Notaa: 

 � Se a entrada 3D for 1080p@24 Hz, o DMD deve repetir com múltiplo integral com o modo 3D.
 � Suporte para NVIDIA 3DTV Play se não houver nenhuma taxa de patente da Optoma. 1080i@25Hz e 

720p@50Hz serão executados em 100 Hz; outro tempo 3D será executado em 120 Hz.
 � 1080p@24 Hz será executado em 144 Hz.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tamanho da imagem e distância de projeção

WUXGA

Desejado

Distância (m)

Tamanho da tela Topo Tamanho da tela Topo

(Zoom min) (Zoom max)

Diagonal 
(polegadas) L (cm) x A (cm)

Da base 
ao topo da 

imagem (cm)

Diagonal 
(polegadas) L (cm) x A (cm

Da base 
ao topo da 

imagem (cm)
1,2 27,06 58 x 36 40 35 76 x 47 52
2 45 97 x 61 67 59 126 x 79 87

2,5 56 121 x 76 83 73 158 x 99 109
3 68 146 x 91 100 88 190 x 118 130

3,5 79 170 x 106 117 103 221 x 138 152
4 90 194 x 121 134 117 253 x 158 174
5 113 243 x 152 167 147 316 x 197 217
6 135 291 x 182 200 176 379 x 237 261
7 158 340 x 212 234 205 442 x 276 304
8 180 389 x 243 267 235 505 x 316 347
9 203 437 x 273 301 264 569 x 355 391

10,2 230 495 x 310 341 299,15 644 x 403 443

Notaa: Taxa de zoom é 1,3x.

Tamanho da imagem desejável Distância (m) Superior (cm)

Diagonal (polegadas) L (cm) x A (cm) Zoom máx. Zoom mín. Da base ao topo da 
imagem

34 73 x 46 1,2 1,5 50
50 108 x 67 1,7 2,2 74
60 129 x 81 2,0 2,7 89
70 151 x 94 2,4 3,1 104
80 172 x 108 2,7 3,5 118
90 194 x 121 3,1 4,0 133

100 215 x 135 3,4 4,4 148
120 258 x 162 4,1 5,3 178
150 323 x 202 5,1 6,7 222
200 431 x 269 6,8 8,9 296
250 538 x 337 8,5 11,1 370
300 646 x 404 10,2 13,3 444

Notaa: Taxa de zoom é 1,3x.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1080p

Desejado

Distância (m)

Tamanho da tela Topo Tamanho da tela Topo

(Zoom min) (Zoom max)

Diagonal 
(polegadas) L (cm) x A (cm)

Da base 
ao topo da 

imagem (cm)

Diagonal 
(polegadas) L (cm) x A (cm

Da base 
ao topo da 

imagem (cm)
1,2 26,33 58 x 33 38 34 76 x 43 49
2 44 97 x 55 63 57 126 x 71 82

2,5 55 121 x 68 79 71 158 x 89 103
3 66 146 x 82 95 86 190 x 107 124

3,5 77 170 x 96 111 100 221 x 124 144
4 88 194 x 109 127 114 253 x 142 165
5 110 243 x 137 158 143 316 x 178 206
6 132 291 x 164 190 171 379 x 213 247
7 154 340 x 191 222 200 442 x 249 289
8 176 389 x 219 254 228 505 x 284 330
9 197 437 x 246 285 257 569 x 320 371

10,5 230 510 x 287 333 299,62 663 x 373 433

Notaa: Taxa de zoom é 1,3x.

Tamanho da imagem desejável Distância (m) Superior (cm)

Diagonal (polegadas) L (cm) x A (cm) Zoom máx. Zoom mín. Da base ao topo da 
imagem

34 75 x 42 1,2 1,5 49
50 111 x 62 1,8 2,3 72
60 133 x 75 2,1 2,7 87
70 155 x 87 2,5 3,2 101
80 177 x 100 2,8 3,6 116
90 199 x 112 3,2 4,1 130

100 221 x 125 3,5 4,6 144
120 266 x 149 4,2 5,5 173
150 332 x 187 5,3 6,8 217
200 443 x 249 7,0 9,1 289
250 553 x 311 8,8 11,4 361
300 664 x 374 10,5 13,7 433

Notaa: Taxa de zoom é 1,3x.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SVGA

Tamanho do 
Comprimento 

Diagonal 
(polegadas) de 

16a:9 da Tela

Tamanho da tela L x A Distância de projeção (D) Deslocamento 
(Hd)(m) (pol) (m) (pés)

Largura Altura Largura Altura Largura Tele Largura Tele (m) (pol)

36 0,73 0,55 28,80 21,6 1,4 1,6 4,59 5,25 0,08 3,15 
40 0,81 0,61 32,00 24 1,6 1,8 5,25 5,91 0,09 3,54 
50 1,02 0,76 40,00 30 2,0 2,2 6,56 7,22 0,12 4,72 
60 1,22 0,91 48,00 36 2,4 2,6 7,87 8,53 0,14 5,51 
70 1,42 1,07 56,00 42 2,8 3,1 9,19 10,17 0,16 6,30 
80 1,63 1,22 64,00 48 3,2 3,5 10,50 11,48 0,18 7,09 
90 1,83 1,37 72,00 54 3,5 4,0 11,48 13,12 0,21 8,27 

100 2,03 1,52 80,00 60 3,9 4,4 12,80 14,44 0,23 9,06 
120 2,44 1,83 96,00 72 4,7 5,3 15,42 17,39 0,27 10,63 
150 3,05 2,29 120,00 90 5,9 6,6 19,36 21,65 0,34 13,39 
180 3,66 2,74 144,00 108 7,1 7,9 23,29 25,92 0,41 16,14 
200 4,06 3,05 160,00 120 7,9 8,8 25,92 28,87 0,46 18,11 
250 5,08 3,81 200,00 150 9,9 11,0 32,48 36,09 0,57 22,44 
300 6,10 4,57 240,00 180 11,8 13,2 38,71 43,31 0,69 27,17 

Notaa: 
 � Valores de Deslocamento vertical da lente são sempre calculados a partir do Centro de Projeção de 

Lente. Portanto a distância de 5,2 cm (2,05 polegadas) a partir da Base para o Centro de Lente de 
Projeção precisa ser adicionado a cada valor de deslocamento vertical da lente.

 � Taxa de zoom é 1,1x.

XGA

Tamanho do 
Comprimento 

Diagonal 
(polegadas) de 

16a:9 da Tela

Tamanho da tela L x A Distância de projeção (D)
Deslocamento (Hd)

(m) (pol) (m) (pés)

Largura Altura Largura Altura Largura Tele Largura Tele (m) (pol)

36 0,73 0,55 28,80 21,6 1,4 1,6 4,59 5,25 0,08 3,15 
40 0,81 0,61 32,00 24 1,6 1,8 5,25 5,91 0,09 3,54 
50 1,02 0,76 40,00 30 2,0 2,2 6,56 7,22 0,12 4,72 
60 1,22 0,91 48,00 36 2,4 2,6 7,87 8,53 0,14 5,51 
70 1,42 1,07 56,00 42 2,8 3,1 9,19 10,17 0,16 6,30 
80 1,63 1,22 64,00 48 3,2 3,5 10,50 11,48 0,18 7,09 
90 1,83 1,37 72,00 54 3,5 4,0 11,48 13,12 0,21 8,27 

100 2,03 1,52 80,00 60 3,9 4,4 12,80 14,44 0,23 9,06 
120 2,44 1,83 96,00 72 4,7 5,3 15,42 17,39 0,27 10,63 
150 3,05 2,29 120,00 90 5,9 6,6 19,36 21,65 0,34 13,39 
180 3,66 2,74 144,00 108 7,1 7,9 23,29 25,92 0,41 16,14 
200 4,06 3,05 160,00 120 7,9 8,8 25,92 28,87 0,46 18,11 
250 5,08 3,81 200,00 150 9,9 11,0 32,48 36,09 0,57 22,44 
300 6,10 4,57 240,00 180 11,8 13,2 38,71 43,31 0,69 27,17 

Notaa: 
 � Valores de Deslocamento vertical da lente são sempre calculados a partir do Centro de Projeção de 

Lente. Portanto a distância de 5,2 cm (2,05 polegadas) a partir da Base para o Centro de Lente de 
Projeção precisa ser adicionado a cada valor de deslocamento vertical da lente.

 � Taxa de zoom é 1,1x.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

WXGA

Tamanho do 
Comprimento 

Diagonal 
(polegadas) de 

16a:9 da Tela

Tamanho da tela L x A Distância de projeção (D) Deslocamento 
(Hd)(m) (pol) (m) (pés)

Largura Altura Largura Altura Largura Tele Largura Tele (m) (pol)

36 0.78 0.48 30.53 19.08 1.4 1.6 4.59 5.25 0.06 2.36 
40 0.86 0.54 33.92 21.2 1.6 1.8 5.25 5.91 0.07 2.76 
50 1.08 0.67 42.40 26.5 2.0 2.2 6.56 7.22 0.09 3.54 
60 1.29 0.81 50.88 31.8 2.4 2.7 7.87 8.86 0.10 3.94 
70 1.51 0.94 59.36 37.1 2.8 3.1 9.19 10.17 0.12 4.72 
80 1.72 1.08 67.84 42.4 3.2 3.6 10.50 11.81 0.13 5.12 
90 1.94 1.21 76.32 47.7 3.6 4.0 11.81 13.12 0.15 5.91 

100 2.15 1.35 84.80 53 4.0 4.5 13.12 14.76 0.16 6.30 
120 2.58 1.62 101.76 63.6 4.8 5.4 15.75 17.72 0.20 7.87 
150 3.23 2.02 127.20 79.5 6.0 6.7 19.69 21.98 0.25 9.84 
180 3.88 2.42 152.64 95.4 7.2 8.0 23.62 26.25 0.30 11.81 
200 4.31 2.69 169.60 106 8.0 8.9 26.25 29.20 0.34 13.39 
250 5.38 3.37 212.00 132.5 10.0 11.1 32.81 36.42 0.41 16.14 
300 6.46 4.04 254.40 159 12.0 13.4 39.37 43.96 0.50 19.69 

Notaa: 
 � Valores de Deslocamento vertical da lente são sempre calculados a partir do Centro de Projeção de 

Lente. Portanto a distância de 5,2 cm (2,05 polegadas) a partir da Base para o Centro de Lente de 
Projeção precisa ser adicionado a cada valor de deslocamento vertical da lente.

 � Taxa de zoom é 1,1x.

H

Hd

H

5,2 cm

W

D
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto
1. Para prevenir danos em seu projetor, use a montagem de teto Optoma.
2. Se desejar usar um kit de montagem no teto de terceiros, certifique-se de que os parafusos usados 

para fixar um suporte no projetor atenda às seguintes especificações:
 � Tipo do parafuso: M4*3

 � Comprimento mínimo da rosca: 10mm

Unidade:mm

Lente

Notaa: Por favor, note que o dano resultando da instalação incorreta invalidará a garantia.

 Aviso: 

 � Se você comprar uma montagem de teto de outra empresa, se certifique de usar o tamanho correto 
de parafuso. O tamanho do parafuso vai variar dependendo da espessura da placa de montagem.

 � Se certifique de manter uma brecha de pelo menos 10 cm entre o teto e a parte superior do projetor.

 � Evite instalar o projetor perto de uma fonte de calor.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Códigos do controle remoto 1 IR

Legenda Descrição Código chave

Power Pressione para ligar / desligar o projetor. 81

Congelamento Pressione para congelar a imagem do projetor. 8B

Aspecto Pressione para alterar a formato de uma imagem exibida. 98

Modo AV Pressione para desligar/ligar o altofalante embutido projetor. 8A

Trapézio+/cima
 � Pressione para ajustar a distorção da imagem causada 

pela inclinação do projetor.

 � Pressione para navegar para cima.
C6

Mudo Pressione para desligar / ligar temporariamente o áudio. 92

Esquerda/Vol-
 � Pressione para ajustar para diminuir o volume.

 � Pressione para navegar para a esquerda.
C8

Enter Confirma a seleção do item.

-  C5 (para OSD)
-  CA (para emulação 

de mouse USB 
através de USB)

Direita/Vol +
 � Pressione para ajustar para aumentar o volume.

 � Pressione para navegar para direita.
C9

Menu Pressione para exibir ou sair dos menus de exibição na tela para 
o projetor. 88

Baixo/Trapézio-
 � Pressione para ajustar a distorção da imagem causada 

pela inclinação do projetor.

 � Pressione para navegar para baixo.
C7

3D Pressione para selecionar manualmente um modo 3D que corre-
sponda ao seu conteúdo 3D. 93

HDMI Pressione para selecionar a fonte de HDMI. 86
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Legenda Descrição Código chave

VGA Pressione para selecionar a fonte de VGA. 8E

Video Pressione para selecionar a fonte de vídeo. CE

Fonte Pressione para selecionar um sinal de entrada. C3

Modo Luminoso Pressione para ajustar automaticamente o brilho da imagem 
para proporcionar um desempenho de contraste ideal. 87

Re-sincronizar Sincroniza automaticamente o projetor para a fonte de entrada. C4
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Códigos do controle remoto 2 IR

Freeze

Power Switch

L R

Keystone Volume

Page-

- + - +
1 2

Menu

3

3D

4

HDMI

5

VGA

6

Video

7

User1

8

User2

9

User3

Source

0

Resync

Page+Mode

Enter

Tecla Código 
chave

Definição de 
impressão chave Descrição

Power 81 Liga/Desliga Pressione para ligar / desligar o projetor.

Alternar 3E Switch Pressione para ligar / desligar o mouse USB.

Tela em branco / 
áudio mudo 8A Pressione para ocultar / exibir a imagem da tela e 

desligar / ligar o áudio.
Congelamento 8B Congelamento Pressione para congelar a imagem do projetor.

Mudo 92 Pressione para desligar / ligar temporariamente o 
áudio.

Clique esquerdo do 
mouse L CB L Use como clique com o botão esquerdo do mouse.

Clique direito do 
mouse R CC R Use como clique com o botão direito do mouse.

Quatro teclas 
de seleção de 
direções

C6 Seta para cima
Use     para selecionar os itens ou fazer 
ajustes nas seleções.

C8 Seta esquerda
C9 Seta direita
C7 Seta para baixo

Enter C5 Enter Confirma a seleção do item.CA Enter
Página - C2 Página - Pressione a descer a página.
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Tecla Código 
chave

Definição de 
impressão chave Descrição

Modo 95 Modo Pressione para ligar ou desligar o modo de 
Exibição.

Page + C1 Page + Pressione a subir a página.

Trapézio - +
85 Trapézio+ Pressione para ajustar a distorção da imagem 

causada pela inclinação do projetor.84 Trapézio-

Volume - +
8C Volume + Pressione para ajustar para aumentar / diminuir o 

volume.8F Volume -

Formato / 1 98  / 1
 � Pressione para alterar a formato de uma 

imagem exibida. 

 � Use o teclado numérico número "1".

Menu / 2 88 Menu / 2
 � Pressione para exibir ou sair dos menus de 

exibição na tela para o projetor.

 � Use o teclado numérico número "2".

3D / 3 93 3D / 3

 � Pressione para selecionar manualmente um 
modo 3D que corresponda ao seu conteúdo 
3D.

 � Use o teclado numérico número "3".

HDMI / 4 86 HDMI/4
 � Pressione para selecionar a fonte de HDMI.

 � Use o teclado numérico número "4".

VGA / 5 D0 VGA/5
 � Pressione para selecionar a fonte de VGA.

 � Use o teclado numérico número "5".

Vídeo / 6 D1 Vídeo / 6
 � Pressione para selecionar a fonte de vídeo 

composto.

 � Use o teclado numérico número "6".

Utilizador1 / 7; Utilizador2 / 8; 
Utilizador3 / 9

D2 Utilizador 1/7  � Teclas definida pelo utilizador. Consulte a 
página 64 para configuração.

 � Use como teclado numérico números "7", 
"8" e "9" em conformidade.

D3 Utilizador 2/8

D4 Utilizador 3/9
Fonte C3 Fonte Pressione para selecionar um sinal de entrada.

Modo Luminoso / 0 96  / 0

 � Pressione para ajustar automaticamente 
o brilho da imagem para proporcionar um 
desempenho de contraste ideal.

 � Use o teclado numérico número "0".

Ressincronizar C4 Ressincronizar Pressione para sincronizar o projetor com a origem 
de entrada.
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Códigos do controle remoto 3 IR

ON OFF

Menu

VGA1

HDMI1

User2

Contrast

Aspect ratio

DB

Volume

Source Re-sync

User1

Brightness

Keystone

Mute

User3

Mode

3D

Sleep Timer

Volume

HDMI2

VGA2 Video YPbPr

Tecla
Codigo 

personalizado
Código de 

dados
Definição de 
impressão 

chave
Descrição

Byte 1 Byte 2 Byte 3

Ligar 32 CD 02 LIGADO Pressione para ligar o projetor.

Desligar 32 CD 2E DESLIGADO Pressione para desligar o projetor.

Utilizador1 32 CD 36 Utilizador1
Teclas definida pelo utilizador. Consulte a 
página 64 para configuração.

Utilizador2 32 CD 65 Utilizador2
Utilizador3 32 CD 66 Utilizador3

Luminosidade 32 CD 41 Luminosidade Ajusta o luminosidade da imagem.

Contraste 32 CD 42 Contraste
Controla o grau de diferença entre as 
partes mais claras e mais escuras da 
imagem.

Modo Display 32 CD 05 Modo
Selecione um modo de exibição para 
configurações otimizadas para aplicações 
diferentes. Por favor, veja a página 51.

Trapézio 32 CD 07 Trapézio Ajusta a distorção da imagem provocada 
pela inclinação do projetor.

Formato 32 CD 64 Formato Pressione para alterar a formato de uma 
imagem exibida.

Três dimensões 32 CD 89 Três di-
mensões

Selecione manualmente um modo 3D que 
corresponda ao seu conteúdo 3D.

Volume + 32 CD 09 Volume + Ajustar para aumentar o volume.
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Tecla
Codigo 

personalizado
Código de 

dados
Definição de 
impressão 

chave
Descrição

Byte 1 Byte 2 Byte 3

Quatro teclas de 
direção

32 CD 11 ▲
Use ▲, ◄, ► ou ▼para selecionar itens 
ou fazer ajustes nas seleções.

32 CD 10 ◄
32 CD 12 ►
32 CD 14 ▼

Fonte 32 CD 18 Fonte Pressione "Source" para selecionar um 
sinal de entrada.

Tecla Enter 32 CD 0F Confirma a seleção do item.

Ressincronizar 32 CD 04 Ressin-
cronizar

Sincroniza automaticamente o projetor 
para a fonte de entrada.

Volume - 32 CD 0C Volume - Ajustar para diminuir o volume.

Menu 32 CD 0E Menu Exibe ou sai dos menus de exibição na 
tela  para o projetor.

HDMI 1 32 CD 16 HDMI1 Pressione "HDMI1" para escolher a origem 
a partir do conector HDMI 1/ MHL

HDMI 2 32 CD 30 HDMI2 Pressione "HDMI2" para escolher a origem 
a partir do Conector HDMI 2.

VGA 1 32 CD 1B VGA1 Nenhuma função

VGA 2 32 CD 1E VGA2 Nenhuma função

Video 32 CD 1C Video Nenhuma função

YPbPr 32 CD 17 YPbPr Nenhuma função
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Códigos do controle remoto 4 IR

Freeze

Power Switch

L R

V Keystone Volume

Page+

- + - +
1 2

Menu

3

3D

4

HDMI

5

VGA

6

Video

7

User1

8

User2

9

User3

Source

0

Resync

Page-Laser

Enter

Tecla Código 
chave

Definição de 
impressão chave Descrição

Power 81 Liga/Desliga Pressione para ligar / desligar o projetor.

Alternar 3E Switch Pressione para ligar / desligar o mouse USB.

Tela em branco / 
áudio mudo 8A Pressione para ocultar / exibir a imagem da tela e 

desligar / ligar o áudio.
Congelamento 8B Congelamento Pressione para congelar a imagem do projetor.

Mudo 92 Pressione para desligar / ligar temporariamente o 
áudio.

Clique esquerdo 
do mouse L CB L Use como clique com o botão esquerdo do mouse.

Clique direito do 
mouse R CC R Use como clique com o botão direito do mouse.

Quatro teclas de 
seleção de di-
reções

C6 Seta para cima
Use     para selecionar os itens ou fazer 
ajustes nas seleções.

C8 Seta esquerda
C9 Seta direita
C7 Seta para baixo

Enter C5 Enter Confirma a seleção do item.CA Enter
Página - C2 Página - Pressione a descer a página.
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Tecla Código 
chave

Definição de 
impressão chave Descrição

Laser N/A Laser Use como ponteiro de laser.
Page + C1 Page + Pressione a subir a página.

Trapézio vertical - +
85 Trapézio+ Pressione para ajustar a distorção da imagem 

causada pela inclinação do projetor.84 Trapézio-

Volume - +
8C Volume + Pressione para ajustar para aumentar / diminuir o 

volume.8F Volume -

Formato / 1 98  / 1
 � Pressione para alterar a formato de uma 

imagem exibida. 

 � Use o teclado numérico número "1".

Menu / 2 88 Menu / 2
 � Pressione para exibir ou sair dos menus de 

exibição na tela para o projetor.

 � Use o teclado numérico número "2".

3D / 3 93 3D / 3

 � Pressione para selecionar manualmente um 
modo 3D que corresponda ao seu conteúdo 
3D.

 � Use o teclado numérico número "3".

HDMI / 4 86 HDMI/4
 � Pressione para selecionar a fonte de HDMI.

 � Use o teclado numérico número "4".

VGA / 5 D0 VGA/5
 � Pressione para selecionar a fonte de VGA.

 � Use o teclado numérico número "5".

Vídeo / 6 D1 Vídeo / 6
 � Pressione para selecionar a fonte de vídeo 

composto.

 � Use o teclado numérico número "6".

Utilizador1 / 7; Utilizador2 / 8; 
Utilizador3 / 9

D2 Utilizador 1/7  � Teclas definida pelo utilizador. Consulte a 
página 45 para configuração.

 � Use como teclado numérico números "7", 
"8" e "9" em conformidade.

D3 Utilizador 2/8

D4 Utilizador 3/9
Fonte C3 Fonte Pressione para selecionar um sinal de entrada.

Modo Luminoso / 0 96  / 0

 � Pressione para ajustar automaticamente 
o brilho da imagem para proporcionar um 
desempenho de contraste ideal.

 � Use o teclado numérico número "0".

Ressincronizar C4 Ressincronizar Pressione para sincronizar o projetor com a 
origem de entrada.
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Solução de problemas
Se você experimentar um problema com seu projetor, consulte as seguintes informações. Se o problema persistir, 
entre em contacto com revendedor ou a assistência técnica local.

Problemas de imagem

  Nenhuma imagem aparece na tela

 � Certifique-se de que todos os cabos e conexões de alimentação estejam correta e firmemente 
conectados, como descrito na seção "Instalação".

 � Certifique-se de que os pinos dos conectores não estejam tortos ou quebrados.

 � Verifique se a lâmpada de projeção foi instalada firmemente. Consulte a seção "Troca da lâmpada".

 � Certifique-se de que o recurso "Modo AV" não está ativado.

  A imagem está fora de foco

 � Ajuste o anel de foco na lente do projetor.

 � Verifique se a tela de projeção está entre a distância do projetor. (Consulte a página 79-83).

  A imagem é esticada ao exibir um título de DVD de 16:9

 � Ao reproduzir um DVD anamórfico ou DVD de 16:9, o projetor mostrará a melhor imagem no formato 
16: 9 no lado do projetor.

 � Se você reproduzir um título de DVD de formato LBX, altere o formato para LBX no OSD do projetor.

 � Se você reproduzir um título de DVD de formato 4:3, altere o formato para 4:3 no OSD do projetor.

 � Configure o formato de exibição para a proporção 16:9 (Largo) no reprodutor de DVD.

  A imagem é pequena ou grande demais

 � Ajuste a Alavanca de Zoom na parte superior do projetor.

 � Aproxime ou afaste o projetor da tela.

 � Pressione "Menu" no painel do projetor, vá a "Display >Formato". Experimente configurações 
diferentes.

  A imagem está com as laterais inclinadas:

 � Se possível, reposicione o projetor para que esteja centrado na tela e abaixo da sua parte inferior.

 � Use "Display > Trapézio" a partir do OSD para fazer um ajuste.

  A imagem está invertida

 � Selecione "Configuração > Direcção de Projecção" a partir do OSD e ajuste a direção de projeção.

  Imagem borrada dobrada

 � Pressione o botão "3D" e alterne para "Desligar" para evitar que a imagem normal 2D seja uma 
imagem borrada dobrada.
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  Duas imagens, formato lado a lado

 � Pressione o botão "3D" para e alterne para "SBS" para o sinal de entrada ser HDMI 1.3 2D 1080i lado 
a lado.

  A imagem não pe exibida em 3D

 � Verifique se a bateria dos óculos 3D estão esgotadas.

 � Verifique se os óculos 3D estão ligados.

 � Quando o sinal de entrada é HDMI 1.3 2D (1080i meio lado a lado), pressione o botão "3D" e alterne 
para "SBS".

Outros problemas

  O projetor pára de responder a todos os controles

 � Se for possível, desligue o projetor, desconecte o cabo de alimentação e espere pelo menos 
20 segundos antes de reconectar a alimentação.

  A lâmpada queimou ou fez um som de estouro

 � Quando a lâmpada chegar ao final da sua vida útil, poderá queimar e produzir um som alto de 
estouro. Caso isso aconteça, não será possível ligar o projetor até que se troque o módulo da 
lâmpada. Para trocar a lâmpada, siga os procedimentos descritos na seção "Troca da lâmpada", 
nas páginas 74-75.

Problemas do controle remoto

  Se o controle remoto não funcionar

 � Verifique se o ângulo de operação do controle remoto apontando está dentro de ±15° do receptor de 
infravermelho no projetor.

 � Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o projetor. Fique a menos de 6 m 
da caixa do projetor.

 � Certifique-se de que as pilhas estejam inseridas corretamente.

 � Substitua as pilhas se elas estiverem acabadas.
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Indicador de advertência
Quando os indicadores de alerta (ver abaixo) acendem ou piscam, o projetor desligarão automaticamente:

 � O indicador do LED da "LAMP" acende em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em 
vermelho.

 � O indicador do LED da "TEMP" acende em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em 
vermelho. Isto indica que o projetor sobre aqueceu. Sob condições normais, o projetor pode ser 
ligado novamente.

 � O indicador do LED da "TEMP" pisca em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em 
vermelho.

Desplugue o cabo de alimentação do projetor, aguarde 30 segundos e tente novamente. Se o indicador de alerta 
acender ou piscar, contate seu centro de serviço mais próximo para assistência.

Mensagens das Luzes de LED

Mensagem LED de Energia LED de Energia LED de 
temperatura LED da lâmpada

(Vermelho) (Verde ou Azul) (Vermelho) (Vermelho)
Estado de espera 
(Cabo de alimentação de 
entrada)

Luz estável

Ligado (aquecendo)
Piscando

(0,5 segundos desligado/ 
0,5 segundos ligado)

Alimentação ativada e 
iluminação da lâmpada Luz estável

Desligado (Esfriando)

Piscando 
(0,5 segundos desligado/ 

0,5 segundos aceso). Voltar a 
acender constante vermelho 

quando o ventilador de 
refrigeração desliga.

Resumo rápido  
(100 segundos)

Piscando
(0,25 segundos desligado/ 

0,25 segundos ligado)
Erro (falha da lâmpada) Piscando Luz estável
Erro (Falha do ventilador) Piscando Piscando
Erro (superaquecimento) Piscando Luz estável

 � Desligar:

Power Off

Desligar?
Pressione liga/desliga de novo

 � Aviso de lâmpada:

Aviso

Aviso de lâmpada
A vida útil da lâmpada foi ultrapassada.
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 � Aviso de temperatura:
Aviso

Temperatura muita alta

Nota: 
1. Certifique-se de que as entradas e saídas de ar não estam obstruídas.
2. Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja abaixo de 45°C.
Se o problema persistir apesar do acima.
Por favor contacte o serviço de assistência.

 � Falha na ventilação:

Aviso

Ventilador bloqueado

O projector vai desligar-se automáticamente.
Por favor contacte o serviço de assistência.

 � Fora do intervalo de exibição:
HDMI

Fora de alcance

 � Alerta de desligamento:

Power Down

Temp. desl. automático ativado
Desliga em Segundos

 � Alarme tempor. de segurança:

Aviso

Alarme tempor. de segurança
Tempo esgota em Segundos
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Especificações
Óptico Descrição

Resolução nativa 1080P / WUXGA / SVGA / XGA / WXGA

Lente Zoom digital e foco manual

Tamanho de imagem 
(diagonal)

1080P:
- 26"~299"

WUXGA:
- 27"~299"

SVGA / XGA / WXGA:
- 27,78"~304,4"

Distância de projecção

1080P/WUXGA:
- 1m ~ 10m (faixa de foco)

SVGA / XGA / WXGA:
- 1m ~ 12m (faixa de foco)

Elétrico Descrição
Reprodução de cores 1073,4 milhões de cores

Taxa de verificação
- Taxa de leitura horizontal: 15,375~91,146 KHz
- Taxa de leitura vertical: 50~ 85 Hz (120Hz para projetor com 3D)

Autofalante embutido Sim, 10W

Saída de energia USB
- WUXGA_1080P: 5V ~ 1,5A
- SVGA_XGA_WXGA: 5V ~ 1A

Requisitos de Energia 100 - 240V AC 50/60Hz

Corrente de entrada 2,8-1,0 A

Mecânico Descrição
Orientação de instalação Frente, Traseira, Teto - Topo, Traseira - topo

Dimensões
316 mm (L) x 243,5 mm (P) x 98 mm (A) (sem pés)
316 mm (L) x 243,5 mm (P) x 108,5 mm (A) (com pés)

Peso 2,9 kg 

Condições ambientais Operando em 5 ~ 40° C, umidade de 10% a 85% (sem condensação)

Notaa: Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.
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Escritórios globais da Optoma
Para serviço ou suporte, entre em contato com o escritório local.

Japão
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス  info@os-worldwide.com
コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

Taiwan
12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,  +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,  +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C.  services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw asia.optoma.com

Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,  +852-2396-8968
Cheung Sha Wan,   +852-2370-1222
Kowloon, Hong Kong  www.optoma.com.hk

China
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,   +86-21-62947376
Changning District   +86-21-62947375
Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn

EUA
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Canadá
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

América Latina
3178 Laurelview Ct.   888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA   510-897-8601
www.optomausa.com  services@optoma.com

Europa
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom  +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu   +44 (0) 1923 691 888
Telefone de serviço:   service@tsc-europe.com
+44 (0)1923 691865

Benelux BV
Randstad 22-123  +31 (0) 36 820 0252
1316 BW Almere  +31 (0) 36 548 9052
The Netherlands 
www.optoma.nl  

França
Bâtiment E  +33 1 41 46 12 20 
81-83 avenue Edouard Vaillant  +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France   savoptoma@optoma.fr

Espanha
C/ José Hierro,36 Of. 1C  +34 91 499 06 06 
28522 Rivas VaciaMadrid,  +34 91 670 08 32
Spain  

Alemanha
Wiesenstrasse 21 W  +49 (0) 211 506 6670
D40549 Düsseldorf,  +49 (0) 211 506 66799
Germany  info@optoma.de

Escandinávia
Lerpeveien 25  +47 32 98 89 90
3040 Drammen  +47 32 98 89 99 
Norway  info@optoma.no 

PO.BOX 9515 
3038 Drammen
Norway

Coréia
WOOMI TECH.CO.,LTD.  +82+2+34430004
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,  +82+2+34430005
Seoul,135-815, KOREA 
korea.optoma.com  
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Assistencia Tecnica

Resultec Com. e Serviços Ltda - ME
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: resultec@resultec.com.br
Data: 18/07/2019 01:35 PM
Assunto: Projetor Optoma W335. Assistência técnica. Maceió-AL

Boa tarde,
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir projetores multimídia.
 
Gostaria de informações sobre o projetor Optoma modelo W335, se há assistência técnica em na cidade de Maceió-
Alagoas?
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Consulta. Assistência Técnica. (0568921)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 515



18/07/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GNPIDO12HF9SP&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GNPIDO12HF9SP&View=Message&Print=Yes 1/1

De: "Resultec" <resultec@resultec.com.br>
Para: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
CC: <diego@ljfl.com.br>
Data: 18/07/2019 01:40 PM
Assunto: Re: Projetor Optoma W335. Assistência técnica. Maceió-AL

Boa tarde Ana Paula,
 
Para compra entrar em contato com  Diego da LJFL – diego@ljfl.com.br.
 
Abraços,

Lucimara Fachini
Resultec Comércio e Serviços Ltda - ME
Assistência Autorizada Optoma
Fone: 11 - 2337-8589
Skype: resultec1
 
From: Ana Paula Gomes Silva
Sent: Thursday, July 18, 2019 1:35 PM
To: resultec@resultec.com.br
Subject: Projetor Optoma W335. Assistência técnica. Maceió-AL
 
Boa tarde,
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir projetores multimídia.
 
Gostaria de informações sobre o projetor Optoma modelo W335, se há assistência técnica em na cidade de Maceió-
Alagoas?
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL      
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Este email foi escaneado pelo Avast an�vírus. 
www.avast.com
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: diego@ljfl.com.br
Data: 18/07/2019 01:50 PM
Assunto: Projetor Optoma W335. Assistência técnica. Maceió-AL

Prezado Diego,
 
Boa tarde,
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir projetores multimídia.
 
Gostaria de informações sobre o projetor Optoma modelo W335, se há assistência técnica na cidade de Maceió -
Alagoas?
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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De: <diego@ljfl.com.br>
Para: "'Resultec'" <resultec@resultec.com.br>, "'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 18/07/2019 02:17 PM
Assunto: RES: Projetor Optoma W335. Assistência técnica. Maceió-AL

Assistência técnica oficial da Optoma somente em São Paulo e a garan�a oficial de 2 anos somente é prestada em
produtos comprados da distribuidora LJFL Comercio.
 
Atenciosamente,
 
Diego Maia
__________________________________
Contato: (21) 2612-0860   |   (21) 3619-9033
Celular: (21) 99208-8585
Skype: ljfl-dlp
E-mail: diego@ljfl.com.br    |     www.ljfl.com.br     |     www.optoma.com.br

LJFL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   |   CNPJ 07.427.689/0001-84
RUA DR TAVARES DE MACEDO, Nº 95, SL 1203, ICARAÍ, NITERÓI, RJ, CEP 24220-215.
 
De: Resultec [mailto:resultec@resultec.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 18 de julho de 2019 13:41
Para: Ana Paula Gomes Silva
Cc: diego@ljfl.com.br
Assunto: Re: Projetor Optoma W335. Assistência técnica. Maceió-AL
 
Boa tarde Ana Paula,
 
Para compra entrar em contato com  Diego da LJFL – diego@ljfl.com.br.
 
Abraços,

Lucimara Fachini
Resultec Comércio e Serviços Ltda - ME
Assistência Autorizada Optoma
Fone: 11 - 2337-8589
Skype: resultec1
 
From: Ana Paula Gomes Silva
Sent: Thursday, July 18, 2019 1:35 PM
To: resultec@resultec.com.br
Subject: Projetor Optoma W335. Assistência técnica. Maceió-AL
 
Boa tarde,
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir projetores multimídia.
 
Gostaria de informações sobre o projetor Optoma modelo W335, se há assistência técnica em na cidade de Maceió-
Alagoas?
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL      
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
 

Este email foi escaneado pelo Avast an�vírus. 
www.avast.com
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E-mail - 0568992

Data de Envio: 
  18/07/2019 15:42:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    novamarcasuprimentos@gmail.com

Assunto: 
  Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Mensagem: 
  À EMPRESA NOVA MARCA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação dos primeiros colocados na Cotação Eletrônica Nº 05-2019, realizada para a
aquisição de 03 (três) projetores multimídia deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e
respeitando a sequência de classificação de fornecedores, solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24
horas, caso haja interesse, a formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo a
marca, o modelo e demais especificações do item.

Consultamos também a empresa sobre a possibilidade de ofertar um desconto para a pretendida
aquisição.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Salientamos que o objeto ofertado deve atender a todas as especificações requeridas no termo de
referência; devendo-se observar a exigência de prazo de garantia de 03 (três) anos para os equipamentos
e assistência técnica autorizada na cidade de Maceió-AL, devidamente comprovada.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    TR Projetor. Atualizado..pdf
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: novamarcasuprimentos@gmail.com
Data: 18/07/2019 04:49 PM
Assunto: Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

À EMPRESA NOVA MARCA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
 
Prezado Senhor Aldo,
 
Conforme contato telefônico, nesta data, segue em anexo modelo de declaração de inexistência da prática de
nepotismo, exigência para as contratações diretas, Res. CNJ Nº 229-2016, para preenchimento dos dados do
responsável e assinatura.
 
Favor encaminhar também proposta detalhada e manual do equipamento Epson WXGA W39, conforme lance ofertado
para a Cotação Eletrônica Nº 05/2019, UASG: 070011- TRE/AL, bem como comprovação da assistência técnica em
Maceió.
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:

Arquivo: DECLARAÇÃO
CNJ_ 229_2016. DISPENSA
DE LICITAÇÃO..odt

Tamanho:
17k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.text

E-mail Envio. Declaração CNJ. NOVA MARCA LTDA (0569123)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 521

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GNPIDO12HF9SP&View=Attachment&Number=5166&FolderID=5&Part=2&Filename=DECLARA%C3%87%C3%83O%20CNJ_%20229_2016.%20DISPENSA%20DE%20LICITA%C3%87%C3%83O..odt


De: novamarca adm <novamarcaadm@gmail.com>
Para: anasilva@tre-al.jus.br
Data: 18/07/2019 05:59 PM
Assunto: NOVA MARCA SUPRIMENTOS - PROPOSTA DE PREÇO REF. À COTAÇÃO Nº 05/2019, UASG: 070011- TRE/AL

Boa tarde,

    Seguem anexos documentos solicitados. Qualquer dúvida, a NOVA MARCA SUPRIMENTOS está à disposição. Confirme recebimento deste e-mail, por gentileza. Obrigado!

SUPORTE TÉCNICO:  

FABIO LUIZ CHAVES DE ALBUQUERQUE, 8230 373777, R BARÃO DE ATALAIA 268, Maceió, Alagoas, 57020-510 Brasil 
.MARIO ROBERTO MARINHO GALVAO DOS SANTOS ME, 8232 232820, R FERNANDES DE BARROS 250, Maceió, Alagoas, 57020-020 Brasil
.LCA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME, 8234 827310, R CÍCERO TORRES 141, Arapiraca, Alagoas, 57313-170 Brasil
 
MANUAL:
 
https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd54240/index.html

-- 
Att. Ivis Chagas (Setor Administrativo)
81 3012-3192 / 81 3493-4047 / 81 99962-4138
novamarcaadm@gmail.com

Anexados:
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Arquivo: 01 - PROPOSTA TRIBUNAL REG ELEIT AL.jpeg Tamanho: 319k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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Manual do usuário PowerLite S39/W39/X39
Seja bem-vindo ao Manual do usuário dos projetores PowerLite S39/W39/X39. 
Para uma versão imprimível em PDF deste manual, clique aqui.
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Introdução
Consulte estas seções para aprender mais sobre o seu projetor e sobre este manual.
Recursos do projetor
Avisos usados na documentação
Onde buscar informações adicionais
Localização das partes do projetor

Recursos do projetor
O seu projetor inclui estes recursos especiais:
Sistema de projeção brilhante e de alta resolução
• PowerLite S39: até 3300 lúmens de brilho colorido (emissão de luz colorida) e até 3300 lúmens de
brilho branco (emissão de luz branca)

• PowerLite X39/W39: até 3500 lúmens de brilho colorido (emissão de luz colorida) e até 3500 lúmens
de brilho branco (emissão de luz branca)

Observação: O brilho de cor (emissão de luz colorida) e o brilho de branco (emissão de luz branca)
irão variar dependendo das condições de uso. A emissão de luz colorida é medida de acordo com
IDMS 15.4; a emissão de luz branca é medida de acordo com ISO 21118.

• PowerLite S39: resolução nativa de 800 × 600 pixels (SVGA)
• PowerLite X39: resolução nativa de 1024 × 768 pixels (XGA)
• PowerLite W39: Resolução nativa de 1280 × 800 pixels (WXGA)
Conectividade flexível
• Conexão USB plug-and-play 3-em-1 oferece projeção e controle de áudio e mouse para instalação
imediata

• Suporte de rede sem fios para projeção, monitoramento e controle através de controle remoto (requer
o módulo opcional de LAN sem fios)

• Projeção de dispositivos iOS ou Android e app gratuito Epson iProjection; visite o site
webs.latin.epson.com/iProjection para mais informação (requer o módulo opcional de LAN sem fios)

• PC Free photo slide shows via connected USB memory devices or Epson document camera
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• Duas portas HDMI para múltiplos dispositivos AV de alta definição, incluindo suporte para MHL
(PowerLite W39)

Recursos de instalação e uso fáceis
• Recurso de código QR de conexão rápida na tela da Epson para uma configuração sem fios fácil
• Baixo custo total de propriedade com maior vida útil da lâmpada
• Correção de keystone (efeito trapézio) vertical automática e controle deslizante de correção de
keystone para uma colocação flexível do projetor

• Recursos Instant Off e Direct Power On da Epson para desativação e configuração rápidas do
projetor

• Decodificador de closed captioning integrado (somente sinal de entrada NTSC composto)

Observação: O projetor PowerLite W39 é mostrado na maioria das ilustrações neste manual, salvo
indicação em contrário.

Conteúdo da caixa do produto
Componentes adicionais
Software e manuais adicionais do projetor
Equipamento opcional e peças de reposição
Informações sobre garantia
Tema principal: Introdução

Conteúdo da caixa do produto
Guarde a embalagem, caso seja necessário despachar o projetor. Sempre use a embalagem original
(ou equivalente) quando tiver que despachá-lo.
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Certifique-se de que as caixas do projetor incluem todas estas peças:

1 Projetor
2 Controle remoto
3 Pilhas para o controle remoto (duas alcalinas AA)
4 Cabo de alimentação
5 Cabo VGA para computador
6 Tampa do módulo de LAN sem fio

Tema principal: Recursos do projetor
Conceitos relacionados
Conexões do projetor

Componentes adicionais
Dependendo da maneira como planeja usar o projetor, talvez seja necessário obter componentes
adicionais:

Observação: Para conectar um Mac que não inclui uma porta de saída de vídeo compatível, você
precisará obter um adaptador que permite que conecte a uma porta de entrada do projetor. Entre em
contato com a Apple para opções de adaptador compatíveis. Para conectar um smartphone ou tablet,
você pode ter que obter um adaptador que permita conexão ao projetor. Isso permite que projete a tela
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do seu smartphone ou tablet, assista a filmes e mais. Entre em contato com o fabricante do dispositivo
para saber quais são as opções de adaptadores compatíveis.

A não ser que apareça listado como disponível através da Epson nesta tabela, consulte uma loja local
de eletrônicos ou de informática para informações sobre compra.

Sinal ou tipo de conexão Componentes adicionais necessários
Vídeo composto Vídeo estilo RCA ou cabo A/V
Vídeo componente Cabo ou adaptador de vídeo componente-para VGA de 15 pinos, D-sub

Disponível para compra através de um revendedor autorizado de produtos
Epson

HDMI Cabo HDMI compatível
Disponível para compra através de um revendedor autorizado de produtos
Epson

Observação: Computadores Mac mais antigos (2009 e anteriores) podem
não suportar áudio HDMI

USB Cabo USB compatível
MHL Dispositivo compatível com MHL ou dispositivo com conector MHL

integrado, cabo MHL ou cabo HDMI e adaptador MHL compatível com o
seu dispositivo
Disponível para compra através de um revendedor autorizado de produtos
Epson

Áudio de certas portas Cabo de áudio disponível no comércio compatível com o seu dispositivo

Tema principal: Recursos do projetor

Software e manuais adicionais do projetor
Depois de conectar e configurar o projetor, instale o software do projetor a partir do CD incluído, ou
baixe o software conforme necessário.
Você pode instalar os programas de software do projetor listados aqui e visualizar os manuais para
instruções sobre como usá-los.
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Software do projetor Manual Descrição
Epson Projector
Management (somente
Windows)

Epson Projector
Management Operation
Guide

Permite que monitore e controle o seu projetor
na rede.
Você pode baixar o software e documentação
no site da Epson. Visite epson.com.br/suporte
e selecione o seu projetor.

Epson iProjection
(Windows/Mac)

Epson iProjection
Operation Guide
(Windows/Mac)

Permite que projete as telas dos
computadores dos usuários em uma rede.
Você pode baixar o software e documentação
no site da Epson. Visite epson.com.br/suporte
e selecione o seu projetor.

Aplicativo Epson
iProjection

As instruções estão
incluídas com o aplicativo
(instruções disponíveis
somente em inglês).

Permite que projete de um dispositivo iOS,
Android ou de um Chromebook se o seu
projetor estiver conectado a uma rede que
inclua um ponto de acesso sem fios.
Visite o site webs.latin.epson.com/iProjection
para mais informações. (Software disponível
somente em inglês.)

— Open Source Software
License

Você pode baixar este documento do site da
Epson. Visite epson.com.br/suporte e
selecione o seu projetor. (Documento
disponível somente em inglês.)

Tema principal: Recursos do projetor

Equipamento opcional e peças de reposição
É possível adquirir telas, maletas para transporte ou outros acessórios de um revendedor autorizado da
Epson. Para localizar o revendedor mais próximo, visite o site epson.com.br. Você também pode entrar
em contato com o escritório de vendas conforme descrito em "Onde obter ajuda".

Observação: A disponibilidade dos acessórios varia conforme o país.

A Epson oferece os seguintes acessórios opcionais e peças de reposição para o seu projetor:
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Acessório opcional ou peças de reposição Número de referência
Lâmpada de reposição genuína da Epson (ELPLP96) V13H010L96
Filtro de ar para substituição (ELPAF32) V13H134A32
Módulo de LAN sem fios (ELPAP10) V12H731P02

Tema principal: Recursos do projetor

Informações sobre garantia
Seu projetor possui uma garantia básica que lhe permite projetar com confiança. Para mais detalhes,
consulte a garantia do seu projetor.
Tema principal: Recursos do projetor

Avisos usados na documentação
Siga estes avisos ao ler a documentação:
• Os Avisos devem ser obedecidos com cuidado para evitar ferimentos pessoais.
• Os Cuidados devem ser observados para evitar danos ao equipamento.
• As Observações contêm informações importantes sobre o projetor.
• As Dicas contêm informações adicionais sobre projeção.
Tema principal: Introdução

Onde buscar informações adicionais
Precisa de uma ajuda rápida sobre o uso do projetor? Você pode procurar ajuda aqui:
• Sistema de ajuda interno
Aperte o botão Home no controle remoto ou no projetor, selecione Ajuda e aperte Enter para obter
soluções rápidas para problemas comuns.

• epson.com.br/suporte
Veja perguntas frequentes e envie suas dúvidas por e-mail para o serviço de suporte da Epson 24
horas por dia.

• Se você ainda precisar de ajuda após consultar este manual e outras fontes listadas aqui, veja "Onde
obter ajuda".

Tema principal: Introdução
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Referências relacionadas
Onde obter ajuda

Localização das partes do projetor
Veja as ilustrações das partes do projetor para aprender mais sobre elas.
Partes do projetor - frente/superior
Partes do projetor - traseira
Partes do projetor - base
Partes do projetor - painel de controle
Partes do projetor - controle remoto
Tema principal: Introdução

Partes do projetor - frente/superior

1 Abertura de saída de ar
2 Alavanca deslizante de A/V Mute
3 Alavanca de liberação do pé
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4 Tampa da lente
5 Pé frontal ajustável
6 Lente
7 Receptor do controle remoto
8 Alavanca deslizante de correção horizontal do efeito trapézio
9 Filtro de ar/entrada de ventilação
10 Tampa do filtro de ar
11 Abertura para a trava de segurança Kensington
12 Painel de controle
13 Anel de zoom (PowerLite X39/W39)
14 Anel de foco
15 Tampa da lâmpada

Tema principal: Localização das partes do projetor

Partes do projetor - traseira
PowerLite S39

1 Entrada de energia
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2 Porta RS-232C
3 Porta Video
4 Portas L e R de áudio
5 PortaMonitor Out
6 Porta Audio1
7 Porta Audio Out
8 Porta Audio2
9 Porta Computer2
10 Alto-falante
11 HDMI port
12 Porta Computer1
13 Porta USB-B
14 Porta USB-A
15 Parafuso da tampa do módulo de LAN sem fios
16 Receptor do controle remoto

PowerLite X39
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PowerLite W39

1 Entrada de energia
2 Porta RS-232C
3 Porta Video
4 Portas L e R de áudio
5 PortaMonitor Out
6 Porta Audio1
7 Porta Audio Out
8 Porta Audio2
9 Porta Computer2
10 Alto-falante
11 Porta HDMI (PowerLite X39); portas HDMI1 e HDMI2 (PowerLite W39)
12 Porta Computer1
13 Porta de rede (LAN)
14 Porta USB-B
15 Porta USB-A
16 Parafuso da tampa do módulo de LAN sem fios
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17 Receptor do controle remoto

Tema principal: Localização das partes do projetor

Partes do projetor - base

1 Furos de montagem no teto (3)
2 Ponto de fixação do cabo de segurança
3 Pés traseiros
4 Pé frontal ajustável

Tema principal: Localização das partes do projetor
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Partes do projetor - painel de controle
PowerLite S39

PowerLite X39/W39

1 Botão Source Search (procura pelas fontes de vídeo conectadas)
2 Botão Enter (seleciona opções)
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3 Botão de ajuste vertical de keystone (mostra a tela de ajuste e ajusta o formato da tela) e botões
de seta

4 Botão Esc (cancela/sai das funções)
5 Botões de volume (ajustam o volume do alto-falante; PowerLite X39/W39) ou botõesW e T

(ajustam o tamanho da imagem projetada; PowerLite S39), botões de ajuste horizontal de
keystone e botões de seta

6 BotãoMenu (acessa o sistema de menu do projetor)
7 Botão Home (mostra a tela inicial)
8 Botão de energia
9 Luzes de estado

Tema principal: Localização das partes do projetor
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor
Tarefas relacionadas
Uso da ajuda do projetor
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Partes do projetor - controle remoto

1 Botão de energia
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2 Botão Computer (circula pelas fontes de computador conectadas)
3 Botão HDMI/Video (circula pelas fontes de HDMI/Vídeo conectadas)
4 Botões numéricos (usados para digitar números enquanto você aperta o botão Num)
5 Botão Auto (ajusta automaticamente as configurações de posição, alinhamento e sincronia

quando projeta de um computador usando um cabo VGA)
6 Botão Aspect (seleciona a relação de aspecto da imagem)
7 Botão Num (quando pressionado, muda botões numéricos para a função de número)
8 BotãoMenu (acessa o sistema de menu do projetor)
9 Botões de seta (navegam pelas opções da tela e controlam as funções de mouse sem fio)
10 Botão Enter (seleciona opções e controla as funções de mouse sem fio)
11 Botão User (pode ser personalizado para funções diferentes)
12 Botões Page para cima/para baixo (controlam apresentação de slides)
13 Botões E-Zoom +/- (aproximam e afastam a imagem)
14 Botão A/V Mute (desativa a imagem e o som)
15 Botão Split (divide a tela entre duas fontes de imagem)
16 Botão Home (acessa a seleção de fonte, informação de ajuda do projetor e outras funções)
17 Botão Freeze (para a imagem de vídeo)
18 Botões Volume para cima e para baixo (ajustam o volume do alto-falante)
19 Botão Pointer (ativa o ponteiro na tela)
20 Botão Esc (cancela/sai das opções e controla as funções de mouse sem fio)
21 Botão ID (seleciona qual projetor deseja controlar)
22 Botão Color Mode (seleciona modos de exibição)
23 Botão LAN (circula pelas fontes de rede conectadas)
24 Botão USB (circula pelas fontes USB conectadas)
25 Botão Source Search (procura pelas fontes de vídeo conectadas)
26 Emissor de sinal do controle remoto (emite sinais do controle remoto)

Tema principal: Localização das partes do projetor
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Configuração do projetor
Siga as instruções nestas seções para instalar o projetor para uso.
Colocação do projetor
Conexões do projetor
Instalação das pilhas no controle remoto
Abertura da tampa da lente

Colocação do projetor
Você pode colocar o projetor em praticamente qualquer superfície plana para projetar uma imagem.
Você também pode instalar o projetor no teto se desejar colocá-lo em um local fixo.
Leve em consideração o seguinte quando selecionar um lugar para o projetor:
• Coloque o projetor em uma superfície estável e nivelada ou instale-o usando uma montagem
permanente compatível.

• Deixe espaço suficiente ao redor e embaixo do projetor para ventilação e não o coloque em cima ou
próximo a qualquer objeto que possa bloquear as aberturas de ventilação.

• Coloque o projetor próximo a uma tomada elétrica aterrada ou extensão.
Opções de instalação e montagem do projetor
Distância de projeção
Tema principal: Configuração do projetor

Opções de instalação e montagem do projetor
Você pode montar ou instalar o projetor das seguintes maneiras:
Frontal
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Posterior

Frontal/Teto

Posterior/Teto

Quando instalar o projetor, certifique-se de colocá-lo diretamente em frente à tela e não em ângulo, se
possível.
Se projetar a partir do teto ou por trás da tela, certifique-se de selecionar a opção correta de Projecção
no sistema de menus do projetor.
Tema principal: Colocação do projetor
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Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Distância de projeção
A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho aproximado da imagem. O tamanho da
imagem aumenta conforme se afasta o projetor da tela, mas isso pode variar dependendo do zoom, da
relação de aspecto e de outras configurações.
Use estas tabelas para determinar aproximadamente a distância ideal do projetor à tela baseado no
tamanho da imagem projetada. (Valores convertidos podem ser arredondados para cima ou para
baixo.) Você também pode usar o calculador de distância de projeção aqui.

1 Distância da projeção
2 Distância do centro da lente até a base da imagem
3 Centro da lente
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PowerLite S39

Imagem ou tela com relação de aspecto de 4:3
Tamanho da tela ou da imagem Distância da projeção (1)

Wide a Tele
Distância do centro da lente (2)
Wide a Tele

50 pol. 147 a 200 cm
(58 a 79 pol.)

–8 a 2 cm

80 pol. 237 a 321 cm
(93 a 126 pol.)

–13 a 3 cm

100 pol. 297 a 401 cm
(117 a 158 pol.)

–17 a 4 cm

150 pol. 446 a 603 cm
(176 a 237 pol.)

–25 to 6 cm

PowerLite X39

Imagem ou tela com relação de aspecto de 4:3
Tamanho da tela ou da imagem Distância da projeção (1)

Wide a Tele
Distância do centro da lente (2)

50 pol. 150 a 180 cm
(59 a 71 pol.)

–8 cm

80 pol. 241 a 290 cm
(95 a 114 pol.)

–14 cm

100 pol. 302 a 363 cm
(119 a 143 pol.)

–17 cm

150 pol. 454 a 546 cm
(179 a 215 pol.)

–25 cm
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PowerLite W39

Imagem ou tela com relação de aspecto de 16:10
Tamanho da tela ou da imagem Distância da projeção (1)

Wide a Tele
Distância do centro da lente (2)

50 pol. 139 a 168 cm
(55 a 66 pol.)

–6 cm

80 pol. 225 a 270 cm
(88 a 106 pol.)

–10 cm

100 pol. 281 a 338 cm
(111 a 133 pol.)

–12 cm

150 pol. 424 a 509 cm
(167 a 200 pol.)

–18 cm

Tema principal: Colocação do projetor

Conexões do projetor
Consulte estas seções para conectar o projetor e uma variedade de fontes de projeção.

Cuidado: Se for usar o projetor em altitude superior a 1500 metros, ative a opçãoModo Alta Altitude
para garantir que a temperatura interna do projetor seja regulada corretamente.

Conexão a fontes de computador
Conexão a fontes de vídeo
Conexão a dispositivos de saída externos
Conexão a um dispositivo USB externo
Conexão a uma câmera de documentos
Tema principal: Configuração do projetor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 560



30

Conexão a fontes de computador
Siga as instruções nestas seções para conectar um computador ao projetor.
Conexão ao computador para vídeo e áudio USB
Conexão ao computador para vídeo VGA
Conexão a um computador para vídeo e áudio HDMI
Conexão ao computador para controle de mouse USB
Conexão ao computador para som
Tema principal: Conexões do projetor

Conexão ao computador para vídeo e áudio USB
Se o seu computador estiver de acordo com os requisitos de sistema, você pode enviar vídeo e áudio
para o projetor através da porta USB do computador (preferivelmente USB 2.0). Conecte o projetor ao
seu computador usando um cabo USB.

Observação: Uma conexão HDMI é recomendada para projetar conteúdo que requeira uma alta
largura de banda.

1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo à porta USB-B do seu projetor.

PowerLite S39

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 561



31

PowerLite X39

PowerLite W39

3. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.
4. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Windows 10/Windows 8.x: Clique em EPSON_PJ_UD quando aparecer na área de trabalho e
selecione Executar EMP_UDSE.EXE na caixa de diálogo que aparecer para instalar o software
Epson USB Display.

• Windows Vista 7/Windows: Selecione Executar EMP_UDSE.EXE na caixa de diálogo que
aparecer para instalar o software Epson USB Display.

• Mac: A pasta de configuração USB Display aparece na tela. Selecione o programa de instalação
do USB Display e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display.

Siga as instruções na tela. Você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o
projetor ao computador.
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O projetor exibe a imagem do desktop do computador e reproduz som, se a apresentação tiver som.
Tema principal: Conexão a fontes de computador

Conexão ao computador para vídeo VGA
Você pode conectar o projetor usando um cabo VGA de computador.

Observação: Para conectar um Mac que inclua apenas uma porta Mini DisplayPort, Thunderbolt ou
Mini-DVI para saída de vídeo, você precisará obter um adaptador que permita que conecte à porta de
vídeo VGA do projetor. Entre em contato com a Apple para opções de adaptadores compatíveis.

1. Se necessário, desconecte o cabo de monitor do computador.
2. Conecte o cabo VGA do computador à porta de monitor do computador.
3. Conecte a outra extremidade a uma porta Computer no projetor.

PowerLite S39

PowerLite X39

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 563



33

PowerLite W39

4. Aperte os parafusos do conector VGA.
Tema principal: Conexão a fontes de computador
Tarefas relacionadas
Conexão ao computador para som

Conexão a um computador para vídeo e áudio HDMI
Se o seu computador tiver uma porta HDMI, você pode conectá-lo ao projetor usando um cabo HDMI
opcional.

Observação: Para conectar um Mac que inclua apenas uma porta Mini DisplayPort, Thunderbolt ou
Mini-DVI para saída de vídeo, você precisará obter um adaptador que permita que conecte à porta
HDMI do projetor. Entre em contato com a Apple para opções de adaptadores compatíveis.

1. Conecte o cabo HDMI à porta de saída HDMI do computador.

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 564



34

2. Conecte a outra extremidade à porta HDMI do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39

PowerLite W39
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Observação: Este projetor converte o sinal de áudio digital enviado do seu computador em um sinal
analógico mono para o alto-falante interno ou em um sinal analógico estéreo, se estiver conectado a
alto-falantes externos. (Certifique-se de que o dispositivo HDMI de reprodução de áudio está
configurado como EPSON PJ nas configurações de áudio do seu computador.)

Observação: Se tiver problemas ouvindo áudio através da conexão HDMI, conecte uma extremidade
de um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projetor e a outra extremidade à porta de
saída de áudio do computador. Depois selecione a porta de áudio a qual está conectado como a
configuração de Saída de Áudio HDMI no menu Avançado.

Tema principal: Conexão a fontes de computador
Conexão ao computador para controle de mouse USB

Se você conectou o seu computador a uma porta Computer, USB-B ou HDMI no projetor, você pode
configurar o controle remoto para funcionar como um mouse sem fio. Isso permite que as projeções
sejam controladas a uma distância do computador. Para isso, conecte o projetor ao seu computador
usando um cabo USB, se já não estiver conectado.
1. Conecte um cabo USB cable à porta USB-B do seu projetor.

PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

2. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.
3. Se necessário, configure seu computador para trabalhar com um mouse externo. Consulte a

documentação do computador para obter informações detalhadas.
Tema principal: Conexão a fontes de computador
Tarefas relacionadas
Uso do controle remoto como um mouse sem fio

Conexão ao computador para som
Se a apresentação no seu computador incluir som e você não fez a conexão usando a porta USB-B ou
HDMI do projetor, você ainda pode reproduzir o som através do sistema de alto-falantes do projetor.
Conecte um cabo adaptador de mini-tomada estéreo (com uma mini-tomada de 3,5 mm e duas tomadas
RCA).
1. Conecte o cabo de áudio à porta de fone de ouvido ou de saída de áudio do seu laptop, ou à porta

de alto-falante ou de saída de áudio do seu computador de mesa.
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2. Conecte a outra extremidade às portas Audio do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Tema principal: Conexão a fontes de computador

Conexão a fontes de vídeo
Siga as instruções nestas seções para conectar estes dispositivos ao projetor.
Conexão a fontes de vídeo HDMI
Conexão a uma fonte de vídeo componente
Conexão a uma fonte de vídeo composto
Conexão a uma fonte de vídeo com som
Tema principal: Conexões do projetor

Conexão a fontes de vídeo HDMI
Se a sua fonte de vídeo tiver uma porta HDMI, você pode conectá-la ao projetor usando um cabo HDMI
opcional. A conexão HDMI proporciona a melhor qualidade de imagem.
1. Conecte o cabo HDMI à porta de saída HDMI da fonte de vídeo.
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2. Conecte a outra extremidade na porta HDMI do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39

PowerLite W39
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Observação: O projetor converte o sinal de áudio digital enviado da sua fonte de vídeo em um sinal
analógico mono para o alto-falante interno, ou em um sinal analógico estéreo, se estiver conectado a
alto-falantes externos.

Observação: Se tiver problemas com a reprodução de áudio através da conexão HDMI, você pode
usar a porta Audio alternativamente para reproduzir o som. Conecte uma extremidade do cabo de
áudio estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projetor e a outra extremidade à porta de saída de áudio do
computador. Depois selecione Audio como a configuração de Saída Áudio HDMI no menu Avançado.

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo
Conexão a uma fonte de vídeo componente

Se a sua fonte de vídeo tiver portas de vídeo componente, você pode conectá-la ao projetor usando um
cabo opcional de vídeo componente para VGA. Dependendo das portas componentes, pode ser
necessário usar um cabo adaptador com o cabo de vídeo componente.
1. Conecte os conectores componentes às portas coloridas de saída de vídeo componente da fonte,

geralmente marcadas como Y, Pb, Pr ou Y, Cb, Cr. Se estiver usando um adaptador, conecte estes
conectores ao cabo de vídeo componente.

2. Conecte o conector VGA à porta Computer no projetor.
PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

3. Aperte os parafusos dos conectores VGA.
Se as cores da imagem parecerem erradas, pode ser que tenha que mudar a configuração de Sinal
entrada no menu Sinal do projetor.
Tema principal: Conexão a fontes de vídeo
Referências relacionadas
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Tarefas relacionadas
Conexão a uma fonte de vídeo com som
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Conexão a uma fonte de vídeo composto
Se a sua fonte de vídeo tiver uma porta de vídeo composto, você pode conectá-la ao projetor usando
um cabo opcional de vídeo estilo RCA ou A/V.
1. Conecte o cabo com o conector amarelo à porta de saída amarela da fonte de vídeo.
2. Conecte a outra extremidade à porta Video do projetor.

PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo
Tarefas relacionadas
Conexão a uma fonte de vídeo com som

Conexão a uma fonte de vídeo com som
Você pode reproduzir o som através do sistema de alto-falantes do projetor, se a sua fonte de vídeo
tiver uma porta de saída de áudio. Conecte o projetor à fonte de vídeo usando um cabo de áudio RCA.

Observação: Se você conectou a sua fonte de vídeo ao projetor usando um cabo HDMI, o sinal de
áudio é transferido com o sinal de vídeo; não é necessário usar um cabo adicional para o som.

1. Conecte o cabo de áudio às portas de saída de áudio da fonte de vídeo.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à porta ou portas de Audio do projetor.

PowerLite S39

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 574



44

PowerLite X39

PowerLite W39

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo

Conexão a dispositivos de saída externos
Consulte estas seções para conectar o projetor a dispositivos de saída externos.
Conexão a um monitor externo de computador
Conexão de alto-falantes externos
Tema principal: Conexões do projetor
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Conexão a um monitor externo de computador
Se você conectou um computador à porta Computer do projetor, você também pode conectar um
monitor externo ao projetor. Isso permite que você veja a apresentação no monitor externo mesmo
quando a imagem projetada não for visível.
Se você quiser reproduzir imagens em um monitor externo quando o projetor estiver desligado, você
precisará selecionar Sempre como a configuração de Saída A/V no menu Avançado do projetor.

Observação:Monitores que usam uma taxa de renovação menor do que 60 Hz podem não exibir as
imagens corretamente.

1. Certifique-se de que o seu computador esteja conectado à porta Computer do projetor. Se houver
duas portas de computador, certifique-se de usar a porta Computer1.

2. Conecte o cabo do monitor à portaMonitor Out do projetor.
PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

Tema principal: Conexão a dispositivos de saída externos
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Conexão de alto-falantes externos
Para realçar o som da sua apresentação, você pode conectar o projetor a alto-falantes externos auto-
alimentados. Você pode controlar o volume usando o controle remoto do projetor.
Você também pode conectar o projetor a um aplificador com alto-falante.
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Se você quiser reproduzir áudio dos alto-falantes externos quando o projetor estiver desligado, você
precisará selecionar Sempre como a configuração de Saída A/V no menu Avançado do projetor.

Observação: O sistema de alto-falantes do projetor é desativado quando você conecta alto-falantes
externos.

1. Certifique-se de que o computador ou fonte de vídeo esteja conectado ao projetor com os cabos de
áudio e vídeo necessários.

2. Pegue o cabo apropriado para conectar os alto-falantes externos, como o cabo estéreo de mini-
tomada para mini-pinos, ou outro tipo de cabo ou adaptador.

3. Conecte uma extremidade do cabo aos alto-falantes externos conforme necessário.
4. Conecte a extremidade de mini-tomadas estéreo do cabo de áudio à porta Audio Out no projetor.

PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

Tema principal: Conexão a dispositivos de saída externos
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Conexão a um dispositivo USB externo
Siga as instruções nestas seções para conectar estes dispositivos USB externos ao projetor.
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Projeção com dispositivo USB
Conexão de um dispositivo USB ou câmera ao projetor
Seleção da fonte USB conectada
Desconexão de um dispositivo USB ou de uma câmera do projetor
Tema principal: Conexões do projetor
Temas relacionados
Projeção de uma apresentação PC Free

Projeção com dispositivo USB
Você pode projetar imagens e outros conteúdos sem usar um computador ou dispositivo de vídeo se
conectar qualquer um destes dispositivos ao seu projetor:
• Pendrive USB
• Câmera digital ou smartphone
• Disco rígido USB
• Visualizador de armazenamento multimídia

Observação: Câmeras digitais ou câmeras de telefone celular devem ser dispositivos com montagem
USB, não dispositivos compatíveis com TWAIN, e devem ser compatíveis com dispositivos de classe de
armazenamento USB.

Observação: Discos rígidos USB devem estar de acordo com estes requisitos:
• Compatível com dispositivo de classe de armazenamento USB (nem todos os dispositivos de classe
de armazenamento USB são suportados)

• Formatado em FAT ou FAT32
• Alimentado por suprimento de energia próprio (discos rígidos alimentados por bus não são
recomendados)

• Não tem múltiplas partições

Você pode projetar apresentações de slides de arquivos de imagem de um dispositivo USB conectado.
Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Conexão de um dispositivo USB ou câmera ao projetor
Você pode conectar o seu dispositivo USB ou câmera à porta USB-A do projetor e usá-lo para projetar
imagens e outros conteúdos.
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1. Se o seu dispositivo USB incluir um adaptador de energia, conecte o dispositivo a uma tomada
elétrica.

2. Conecte o cabo USB (ou um pendrive USB) à porta USB-A do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Observação: Não conecte um hub USB ou um cabo USB com mais de 3 metros; o dispositivo pode
não funcionar corretamente.

3. Conecte a outra extremidade do cabo (se aplicável) ao dispositivo.
Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Seleção da fonte USB conectada
Você pode mudar a exibição do projetor para a fonte que conectou à porta USB-A.
1. Certifique-se de que a fonte USB conectada esteja ligada, se necessário.
2. Aperte o botão USB no controle remoto.
Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Desconexão de um dispositivo USB ou de uma câmera do projetor
Quando terminar de apresentar a partir de um dispositivo USB ou câmera conectada, siga estes passos
para a desconexão do dispositivo.
1. Se o dispositivo tiver um botão de energia, desligue e desconecte o dispositivo.
2. Desconecte o dispositivo USB ou a câmera do projetor.
Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo
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Conexão a uma câmera de documentos
Você pode conectar uma câmera de documentos ao projetor para projetar imagens visualizadas na
câmera.
Dependendo do modelo da sua câmera de documentos Epson, siga um destes passos para conectá-la
ao seu projetor:
• Para a câmera de documentos Epson DC-07, encontre o cabo USB que veio com a câmera e
conecte-o à porta USB-A do projetor e à porta USB Type B da câmera de documentos.

• Para a câmera de documentos Epson DC-13, conecte-a à porta HDMI, Computer ou Video do
projetor e à porta correspondente na câmera de documentos. Consulte o manual da câmera de
documentos para detalhes.

• Para a câmera de documentos Epson DC-21, conecte-a à porta HDMI, Computer ou Video do
projetor e à porta correspondente na câmera de documentos. Consulte o manual da câmera de
documentos para detalhes.

PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Observação: Para funções adicionais suportadas pelo software, conecte a sua câmera de documentos
ao seu computador ao invés do projetor. Consulte o manual da câmera de documentos para detalhes.

Tema principal: Conexões do projetor

Instalação das pilhas no controle remoto
O controle remoto usa as duas pilhas AA fornecidas com o projetor.

Cuidado: Use apenas os tipos de pilha especificados neste manual. Não instale pilhas de tipos
diferentes ou misture pilhas novas e velhas.

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas.

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 584



54

2. Coloque as pilhas com as extremidades marcadas como + e – na posição mostrada.

3. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas, pressionando-a até que ela feche fazendo um som
de "clique".

Aviso: Desfaça-se das pilhas usadas de acordo com as regulamentações locais. Não exponha as
pilhas ao calor ou ao fogo. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças; elas podem causar
asfixia e são muito perigosas se ingeridas.

Tema principal: Configuração do projetor
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Abertura da tampa da lente
Para abrir a tampa da lâmpada, deslize a alavanca de A/V Mute até que ela trave na posição aberta.

Tema principal: Configuração do projetor
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Uso do projetor em rede
Siga as instruções nestas seções para instalar o projetor para uso em rede.
Projeção em uma rede com fio
Projeção em uma rede sem fio
Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede
Configuração de monitoramento usando SNMP
Controle de um projetor conectado à rede usando um navegador da web

Projeção em uma rede com fio
Você pode projetar através de uma rede com fio (não suportado pelo PowerLite S39). Para isso,
conecte o projetor à rede usando um cabo de Ethernet e depois configure o projetor e o computador
para projeção em rede.
Depois de conectar e configurar o projetor conforme descrito aqui, instale no seu computador o software
de rede a partir do CD incluído ou baixe o software e manuais conforme necessário.

Observação: Se o seu projetor estiver conectado através de um cabo LAN (Ethernet) a uma rede que
inclua um ponto de acesso sem fio, você pode se conectar ao projetor sem uso de fio através do ponto
de acesso usando o software de rede da Epson.

Conexão a uma rede com fio
Seleção das configurações de rede com fio
Tema principal: Uso do projetor em rede
Referências relacionadas
Software e manuais adicionais do projetor

Conexão a uma rede com fio
Para conectar o projetor à rede local (LAN) com fio, use um cabo de rede 100Base-TX ou 10Base-T.
Para assegurar que a transmissão de dados ocorra de maneira apropriada, use cabos blindados
Categoria 5 ou superiores.
1. Conecte uma extremidade do cabo de rede ao seu hub, comutador (switch) ou roteador.
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2. Conecte a outra extremidade do cabo à porta LAN do projetor.
PowerLite X39

PowerLite W39

Tema principal: Projeção em uma rede com fio

Seleção das configurações de rede com fio
Antes de poder projetar a partir de computadores na rede, você deve selecionar as configurações de
rede para o projetor usando o sistema de menus.

Observação: Certifique-se de que o projetor já esteja conectado à rede com fio através da porta LAN.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botãoMenu.
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3. Selecione o menu Rede e pressione Enter.

4. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
5. Selecione o menu Básicas e pressione Enter.

6. Selecione as seguintes opções básicas conforme necessário:
• Nome do projector permite que digite uma senha de até 16 caracteres alfanuméricos para
identificar o projetor na rede.
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• A Senha PJLink permite que digite uma senha de até 32 caracteres alfanuméricos para usar o
protocolo PJLink para controle do projetor.

• Senha Remote permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para acessar a
tela Remote ou Controle básico no Epson Web Control. (O nome de usuário padrão é
EPSONREMOTE; a senha padrão é guest.)

• Palav-passe/Co.Web permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para
acessar o projetor na internet. (O nome de usuário padrão é EPSONWEB; a senha padrão é
admin.)

• Senha do Moderador permite que digite uma senha de até 4 números para acessar o projetor
como moderador usando o software Epson iProjection (Windows/Mac) ou o aplicativo Epson
iProjection. (Sem senha padrão.)

• Palavra-chave do proj. permite que ative uma senha de segurança para prevenir que outros
acessem o projetor remotamente. Você deve digitar uma palavra-chave aleatória, exibida a partir
de um computador, usando o software Epson iProjection para acessar o projetor.

• Exibir Palavra-Chave permite que selecione se deseja ou não exibir uma palavra-chave na
imagem projetada quando acessa o projetor usando o Epson iProjection.

• Exibir Info.de LAN permite que selecione como o projetor exibe informação de rede. Você pode
selecionar uma opção para exibir um código QR que permite que se conecte rapidamente ao seu
dispositivo iOS ou Android usando o aplicativo Epson iProjection.

Observação: Use o teclado exibido para digitar o nome, senha e palavra-chave. Aperte os botões
de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte Enter para selecioná-los.
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7. Escolha Rede com fio e pressione Enter.

8. Se necessário, selecione Configurações IP e pressione Enter.
9. Selecione a sua configuração IP conforme necessário:

• Caso a rede determine um endereço automaticamente, ative o parâmetro DHCP.
• Se tiver que digitar os endereços manualmente, desative a opção DHCP e digite o Endereço IP,
aMáscara sub-rede e o Endereço gateway, conforme necessário.

Observação: Para destacar os números que deseja no teclado exibido, aperte os botões de seta no
controle remoto. Para selecionar um número destacado, pressione Enter. Também pode apertar e
segurar o botão Num no controle remoto enquanto digita os número desejados.

10. Para prevenir a exibição do endereço de IP na tela de espera, desative a opção Exibir endereço
IP.

11. Quando terminar de selecionar as configurações, selecione Concluído e siga as instruções na tela
para salvar as suas configurações e sair dos menus.

Tema principal: Projeção em uma rede com fio

Projeção em uma rede sem fio
Você pode projetar em uma rede sem fio. Para isso, você precisa configurar o seu projetor e
computador para projeção sem fio.

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 591



61

Depois de configurar o projetor conforme descrito aqui, instale no seu computador o software de rede a
partir do CD incluído ou baixe o software e manuais conforme necessário.

Observação: Se o seu projetor estiver conectado através de um cabo LAN (PowerLite X39/W39) a uma
rede que inclua um ponto de acesso sem fio, você pode se conectar ao projetor sem fio através do
ponto de acesso usando o software de rede da Epson.

Instalação do módulo de LAN sem fios
Uso de código QR para conectar um dispositivo móvel
Uso do Quick Wireless Connection (Windows)
Seleção manual das configurações de rede sem fio
Seleção das configurações de rede sem fio em Windows
Seleção das configurações de rede sem fio em um Mac
Configuração da segurança da rede sem fios
Tema principal: Uso do projetor em rede
Referências relacionadas
Software e manuais adicionais do projetor
Equipamento opcional e peças de reposição

Instalação do módulo de LAN sem fios
Para usar o projetor em uma rede sem fios, instale o módulo de LAN sem fios opcional 802.11b/g/n da
Epson no projetor. Não instale qualquer outro tipo de módulo sem fios.

Observação: O módulo de LAN sem fios não está incluído com o seu projetor e é opcional.
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1. Remova o parafuso da tampa do módulo de LAN sem fios.

2. Insira o módulo de LAN sem fios na porta USB-A.
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3. Encaixe a tampa do módulo de LAN sem fios e prenda-a usando o parafuso removido.

A luz no módulo de LAN sem fios acende quando o módulo está instalado e funcionando. A luz pisca
quando o módulo está se comunicando através da rede.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio
Referências relacionadas
Equipamento opcional e peças de reposição

Uso de código QR para conectar um dispositivo móvel
Após selecionar suas configurações de rede sem fio para o seu projetor, você pode exibir seu código
QR na tela e usá-lo para conectar a um dispositivo móvel usando o app Epson iProjection.

Observação: Você precisa ter instalada a versão mais recente do Epson iProjection no seu dispositivo.
Visite o site webs.latin.epson.com/iProjection para mais informações.

1. Pressione o botãoMenu.
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2. Selecione o menu Rede e pressione Enter.

3. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
4. Selecione o menu Básicas e pressione Enter.

5. Defina a configuração Exibir Info.de LAN. em Cód. Texto e QR.
6. Selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar as configurações e sair dos menus.
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7. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Pressione o botão LAN do controle remoto.
• Selecione Exibir Código QR no menu Rede do projetor.
Seu projetor exibe o código QR na superfície de projeção.

Observação: Se você não vir o código QR após pressionar o botão LAN, pressione Enter para
exibi-lo.

8. Inicie Epson iProjection no seu dispositivo móvel.
9. Use o recurso de leitor de código QR para lê-lo e conectar seu dispositivo ao projetor. Visite o site

webs.latin.epson.com/iProjection para instruções.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Uso do Quick Wireless Connection (Windows)
Você pode criar uma chave USB Quick Wireless Connection para conectar rapidamente o projetor a um
computador Windows sem fio. Depois você pode projetar a sua apresentação e remover a chave
quando terminar.

Observação: O seu projetor não inclui um flash drive USB.

1. Crie uma chave USB Quick Wireless Connection usando um flash drive USB e o software Epson
iProjection (Windows/Mac).

Observação: Consulte o online Guia do Epson iProjection para instruções.

2. Ligue o projetor.
3. Remova o módulo de LAN sem fios da porta USB-A .
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4. Insira a chave USB na porta USB-A do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 597



67

PowerLite W39

Você verá a mensagem projetada avisando que a informação de rede foi atualizada.
5. Remova a chave USB.
6. Reinsira o módulo de LAN sem fios no projetor.
7. Insira a chave USB em uma porta USB no seu computador.

Observação: No Windows Vista, caso você veja a janela Execução Automática, selecione
Executar MPPLaunch.exe e depois selecione Permitir na próxima tela.

8. Siga as instruções na tela para instalar o software Epson iProjection (Windows/Mac).

Observação: Se o equipamento exibir uma mensagem do firewall de Windows, clique em Sim para
desativar o firewall. Você precisa de autoridade de administrador para instalar o software. Se não
estiver instalado automaticamente, clique duas vezes emMPPLaunch.exe na chave USB.

O projetor exibirá a imagem do computador depois de alguns minutos. Caso a imagem não
apareça, pressione o botão LAN ou Source Search no controle remoto ou reinicie o seu
computador.

9. Execute a sua apresentação conforme necessário.
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10. Quando terminar de projetar sem fios, selecione a opção Remover hardware com segurança na
barra de tarefas do Windows e então remova a chave USB do computador.

Observação: Você pode compartilhar a chave USB com outros computadores sem desconectar o
seu computador. Talvez precise reiniciar o seu computador para reativar sua conexão de LAN sem
fios.

Tema principal: Projeção em uma rede sem fio
Referências relacionadas
Software e manuais adicionais do projetor

Seleção manual das configurações de rede sem fio
Antes de poder projetar a partir da sua rede sem fio, você deve selecionar as configurações de rede
para o projetor usando o sistema de menus.
1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botãoMenu.
3. Selecione o menu Rede e pressione Enter.

4. Certifique-se de que a opção Alimentação Wireless está definida comoWireless LAN On.
5. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
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6. Selecione o menu Básicas e pressione Enter.

7. Selecione as seguintes opções básicas conforme necessário:
• Nome do projector permite que digite uma senha de até 16 caracteres alfanuméricos para
identificar o projetor na rede.

• Senha PJLink permite que digite uma senha de até 32 caracteres alfanuméricos para usar o
protocolo PJLink para controle do projetor.

• Senha Remote permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para acessar a
tela Remote ou Controle básico no Epson Web Control. (O nome de usuário padrão é
EPSONREMOTE; a senha padrão é guest.)

• Palav-passe/Co.Web permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para
acessar o projetor na internet. (O nome de usuário padrão é EPSONWEB; a senha padrão é
admin.)

• Senha do Moderador permite que digite uma senha de até 4 números para acessar o projetor
como moderador usando o software Epson iProjection ou o aplicativo Epson iProjection.

• Palavra-chave do proj. permite que ative uma senha de segurança para prevenir que outros
acessem o projetor remotamente. O projetor exibe uma palavra-chave aleatória que você precisa
digitar em um computador usando o software Epson iProjection ou um dispositivo iOS ou Android
usando o aplicativo Epson iProjection.

• Exibir Palavra-Chave permite que exiba uma palavra-chave na imagem projetada quando
acessa o projetor usando o software Epson iProjection ou um dispositivo iOS ou Android usando
o aplicativo Epson iProjection.
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• Exibir Info.de LAN permite que selecione como o projetor exibe informação de rede. Você pode
selecionar uma opção para exibir um código QR que permite que se conecte rapidamente ao seu
dispositivo iOS ou Android usando o aplicativo Epson iProjection.

Observação: Use o teclado exibido para digitar o nome, senha e palavra-chave. Aperte os botões
de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte Enter para selecioná-los.

8. Selecione o menu Rede s. fios e aperte Enter.

9. Selecione as configurações no menu Rede s. fios conforme necessário para a sua rede.
10. Quando terminar de selecionar as configurações, selecione Concluído e siga as instruções na tela

para salvar as suas configurações e sair dos menus.
Depois de completar a configuração sem fio para o seu projetor, você precisa selecionar a rede sem fio
no seu computador ou dispositivo iOS ou Android.
Configurações do menu da rede sem fios
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio
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Configurações do menu da rede sem fios

Configuração Opções Descrição
Modo de ligação Rápido

Avançado
Seleciona o tipo de conexão sem
fios:
Rápido: permite que faça uma
conexão direta a múltiplos
dispositivos e computadores
usando a rede sem fios do
projetor; requer o módulo de LAN
sem fios opcional.
Avançado: permite conectar a
múltiplos smartphones, tablets
ou computadores através de um
ponto de acesso da rede sem
fios.

Procurar Pt Acesso Para Exibição de Busca Procura por pontos de acesso
em rede sem fio disponíveis no
modo de conexão Avançado.

SSID Até 32 caracteres
alfanuméricos.

Configura o SSID (nome da rede)
do sistema de rede sem fios ao
qual o projetor está conectado.

Segurança Abrir
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK

Seleciona o tipo de segurança
wireless usada na rede sem fios
(algumas opções só estão
disponíveis quando a
configuraçãoModo de ligação
está selecionada como
Avançado)

Frase Secreta Entre 8 e 63 caracteres
alfanuméricos.

Digite uma frase secreta para a
rede sem fios

Canal 1ch
6ch
11ch

No modo de ligação Rápido,
seleciona a faixa de frequência
(canal) utilizada pela rede sem
fios.
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Configuração Opções Descrição
Configurações IP DHCP

Endereço IP
Máscara sub-rede
Endereço gateway

Ativa o DHCP se a sua rede
designar endereços
automaticamente; configure
como Desactivado para digitar o
Endreço IP, aMáscara sub-
rede e o Endereço gateway da
rede manualmente.

Visualização SSID Activado
Desactivado

Seleciona se deseja que o SSID
seja exibido na tela do modo em
espera da rede e na tela inicial.

Exibir endereço IP Activado
Desactivado

Seleciona se deseja que o
endereço de IP seja exibido na
tela do modo em espera da rede
e na tela inicial.

Configurações IPv6 IPv6
Auto configuração
Usar ender. tempor.

Seleciona as configurações IPv6
quando você conecta o projetor a
uma rede usando IPv6.

Tema principal: Seleção manual das configurações de rede sem fio

Seleção das configurações de rede sem fio em Windows
Antes de conectar o projetor, selecione a rede sem fio correta no seu computador.
1. Para acessar o software do utilitário sem fio, acesse a área de trabalho e clique duas vezes no

ícone da rede na barra de tarefas do Windows.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Se o seu projetor estiver instalado em uma rede existente (modo Avançado), selecione o nome da
rede (SSID).

• Se o seu projetor estiver configurado para o modo Rápido, selecione o SSID do projetor.
3. Clique em Ligar.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 603



73

Seleção das configurações de rede sem fio em um Mac
Antes de conectar o projetor, selecione a rede sem fio correta no seu Mac.
1. Clique no ícone do AirPort na barra de menu no alto da tela.
2. Certifique-se de que o AirPort esteja ligado e então siga uma destas instruções:

• Se o seu projetor estiver instalado em uma rede existente (modo Avançado), selecione o nome da
rede (SSID).

• Se o seu projetor estiver configurado para o modo Rápido, selecione o SSID do projetor.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Configuração da segurança da rede sem fios
Você pode configurar a segurança para o projetor para usá-lo em uma rede sem fios. Configure uma
das seguintes opções de segurança para corresponder às configurações usadas na rede:
• Segurança WPA/WPA2-PSK (modo de conexão Avançado)
• Segurança WPA2-PSK (modos de conexão Avançado e Rápido)
Verifique com o seu administrador de rede para saber como digitar a informação correta.
1. Pressione o botãoMenu.
2. Selecione o menu Rede e pressione Enter.
3. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
4. Escolha Rede s. fios e pressione Enter.
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5. Selecione a configuração Segurança e pressione Enter.
6. Selecione as configurações de segurança para a sua rede.
7. Quando terminar, selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar as suas

configurações e sair do sistema de menus.
Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede
Você pode configurar o projetor para que lhe envie alertas por e-mail pela rede se houver um problema
com ele.
1. Pressione o botãoMenu.
2. Selecione o menu Rede e pressione Enter.
3. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
4. Selecione o menu Notificação e pressione Enter.

5. Ative Aviso de E-mail.
6. Digite o endereço IP para a configuração Servidor SMTP.

Observação: Para digitar um endereço de IP usando as teclas numéricas no controle remoto,
aperte e segure o botão Num. Não use estes endereços: 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255
(onde x é um número de 0 a 255).
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7. Selecione um número entre 1 e 65535 (o padrão é 25) como Número da porta para o provedor
SMTP.

8. Digite o endereço de email do remetente na opção De.
9. Selecione um campo Config. Endereço, digite o endereço de e-mail e selecione os alertas que

deseja receber. Repita para até três endereços. O seu endereço de e-mail pode ter até 32
caracteres alfanuméricos.

10. Quando terminar, selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar as suas
configurações e sair do sistema de menus.

Observação: Se um problema crítico fizer com que o projetor desligue, você pode não receber um
alerta por e-mail.

Mensagens de alerta por e-mail do projetor em rede
Tema principal: Uso do projetor em rede

Mensagens de alerta por e-mail do projetor em rede
Quando um problema ocorrer com o projetor em rede, se você selecionou a opção para receber alertas
por e-mail, você receberá um email contendo a seguinte informação:
• O endereço de e-mail digitado na configuração De.
• Epson Projector no assunto
• O nome do projetor com o problema
• O endereço de IP do projetor afetado
• Informação detalhada sobre o problema

Observação: Se um problema crítico fizer com que o projetor desligue, você pode não receber um
alerta por email.

Tema principal: Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede

Configuração de monitoramento usando SNMP
Administradores de rede podem instalar o software SNMP (protocolo de gerenciamento de rede
simples) em computadores em rede para que eles monitorem projetores. Se a sua rede usar esse
software, você pode configurar o projetor para monitoramento SNMP.
1. Pressione o botãoMenu.
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2. Selecione o menu Rede e pressione Enter.
3. Selecione Configuração de Rede e pressione Enter.
4. Selecione o menu Notificação e aperte Enter.

5. Ative a configuração SNMP.
6. Digite até dois endereços de IP para receber notificações SNMP, usando 0 a 225 para cada campo

de endereço.

Observação: Para digitar o endereço IP usando as teclas numéricas no controle remoto, aperte e
segure o botão Num. Não use estes endereços: 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (onde x é
um número de 0 a 255).

7. Digite um nome de comunidade. Você pode digitar até 32 caracteres alfanuméricos de byte único.
8. Se quiser que o projetor receba mensagens divulgadas na rede, selecione o menu Outros e ative a

configuraçãoMessage Broadcasting. Administradores podem divulgar mensagens na rede
usando o Epson Projector Management (Windows somente).

9. Quando terminar, selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar as suas
configurações e sair do sistema de menus.

Tema principal: Uso do projetor em rede
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Controle de um projetor conectado à rede usando um navegador da web
Depois que o seu projetor estiver conectado à rede, será possível selecionar as configurações e
controlar a projeção com o uso de um navegador compatível. Isso permite o acesso remoto ao projetor.

Observação: A configuração de internet e funções de controle são compatíveis com o navegador
Microsoft Internet Explorer 9.0 ou posterior e com o Safari em redes que não usam um servidor proxy
para conexão. Não é possível selecionar todas as configurações de menu do projetor ou controlar todas
as suas funções ao usar um navegador.

Observação: Se configurar o modo de espera como Comunic. Activada no menu ECO, você pode
usar um navegador para selecionar configurações e controlar a projeção mesmo se o projetor estiver
em modo de espera.

1. Certifique-se de que o projetor está ligado.
2. Inicie o seu navegador em um computador ou dispositivo conectado à rede.
3. Digite o endereço IP do projetor na caixa de endereço do navegador e pressione a tecla Enter do

computador.
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Você verá a tela do Web Control.

4. Para selecionar as configurações do menu do projetor, selecione Avançado para exibir uma lista de
opções.

Observação: Você pode ter que fazer o login para acessar algumas opções na tela Web Control.
Caso veja uma janela de login, digite o seu nome de usuário e senha. (O nome de usuário padrão é
EPSONWEB; a senha padrão é admin.)

5. Para controlar remotamente a projeção, selecione a opção Controle básico da tela Web Control.

Observação: Caso veja uma janela de login, digite o seu nome de usuário e senha. (O nome de
usuário padrão é EPSONREMOTE; a senha padrão é guest.)
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Você verá uma tela como esta:

1 Controle do botão de energia
2 Seleciona uma fonte da porta HDMI
3 Seleciona a fonte USB Display
4 Seleciona a fonte do dispositivo USB
5 Controle do botão A/V Mute
6 Controle do botão Freeze
7 Controle dos botões de seta para cima e para baixo
8 Exibe um código QR
9 Controle dos botões Volume
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10 Seleciona a fonte de rede
11 Seleciona a fonte Screen Mirroring
12 Seleciona a fonte da porta Computer
13 Seleciona uma fonte da porta Video
14 Procura por fontes conectadas

6. Selecione o ícone correspondente à função do projetor que deseja controlar.
Tema principal: Uso do projetor em rede
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Soluções quando não conseguir acessar o projetor através da rede
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Uso dos recursos básicos do projetor
Siga as instruções nestas seções para usar os recursos básicos do projetor.
Ligar o projetor
Desligar o projetor
Seleção do idioma dos menus do projetor
Ajuste da altura da imagem
Formato da imagem
Redimensionamento da imagem
Ajustar o foco da imagem com o anel de foco
Operação do controle remoto
Seleção de uma fonte de imagem
Modos de projeção
Relação de aspecto da imagem
Modo cor
Controle do volume usando os botões de volume
Projeção de uma apresentação PC Free

Ligar o projetor
Ligue o computador ou equipamento de vídeo que deseja usar antes de ligar o projetor para que ele
possa exibir a fonte de imagem.
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1. Conecte o cabo de alimentação à entrada de energia do projetor.

2. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

Observação: Com o Direct Power On ativado, o projetor liga assim que conectado à tomada.

A luz power do projetor fica azul. Isso indica que o projetor está recebendo energia.
3. Pressione o botão de energia no projetor ou controle remoto para ligar o projetor.

O projetor emite um bipe e a luz Status pisca em azul enquanto o projetor aquece. Quando o
projetor tiver aquecido, a luz para de piscar e fica azul.

Alerta: Nunca olhe diretamente para a lente quando a lâmpada estiver acesa. Isso pode causar
danos aos olhos e é especialmente perigoso para crianças.

Se não vir uma imagem projetada imediatamente, tente o seguinte:
• Verifique se a tampa da lente está completamente aberta.
• Ligue o computador ou fonte de vídeo conectada.
• Insira um DVD ou outra forma de vídeo e pressione o botão Play, se necessário.
• Mude a saída da tela do computador usando um laptop.
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• Pressione o botão Source Search no projetor ou controle remoto para detectar a fonte de vídeo.
• Pressione o botão para a fonte de vídeo no controle remoto.
• Se a tela inicial for exibida, selecione a fonte que deseja projetar.
Uso da tela inicial
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
Tarefas relacionadas
Seleção de uma fonte de imagem

Uso da tela inicial
Você pode selecionar fontes de entrada e outras opções usadas com frequência a partir da tela inicial.
1. Para exibir a tela inicial, siga um destes passos:

• Pressione o botão Home no controle remoto.
• Ligue o projetor com a opção Auto Exib.Tela Inicial ativada.
• Ligue o projetor quando nenhum sinal estiver sendo recebido da fonte de entrada selecionada.

2. Aperte os botões de seta no controle remoto ou no painel de controle para navegar pela tela e
aperte Enter para selecionar uma opção.
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1 Seleciona a fonte de vídeo que deseja projetar
2 Exibe o guia de conexão
3 Exibe a tela de Ajuda
4 Exibe os menus do projetor
5 Seleciona opções personalizadas de menu
6 Selecione para projetar duas imagens de duas fontes diferentes simultaneamente
7 Corrige o formato da imagem

Observação: Sua tela principal pode ser diferente da ilustração mostrada aqui. Você pode
selecionar opções personalizadas de menu usando as opções Função Person.1 e e Função
Person.2 no menu Avançado.

3. Aperte o botão Home para esconder a tela inicial.
Tema principal: Ligar o projetor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Desligar o projetor
Antes de desligar o projetor, desligue qualquer computador conectado a ele para que possa ver a tela
do computador durante o desligamento.

Observação: Desligue o produto quando não for usá-lo, para prolongar a vida do projetor. A vida útil da
lâmpada irá variar de acordo com o modo selecionado, as condições de ambiente e o uso. O brilho
diminui com o tempo.

Observação: Quando usa a função A/V Mute, a lâmpada do projetor ainda está acesa. Para apagar a
lâmpada, desligue o projetor.

1. Pressione o botão de energia no projetor ou no controle remoto.
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O projetor exibe uma tela de confirmação de desligamento.

2. Pressione o botão de energia novamente. (Para deixá-lo ligado, pressione qualquer outro botão.)
O projetor emite dois bipes, a lâmpada se apaga e a luz Status se apaga.

Observação: Com a tecnologia Instant Off da Epson, não há período de resfriamento, então é
possível embalar o projetor para transporte imediatamente (se necessário).

3. Para transportar ou armazenar o projetor, certifique-se de que a luz de Status está apagada, depois
desconecte o cabo de alimentação.
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Cuidado: Para evitar danos ao projetor ou à lâmpada, nunca desconecte o cabo de alimentação
quando a luz de Status estiver acesa ou piscando.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor

Seleção do idioma dos menus do projetor
Se quiser ver os menus e mensagens do projetor em outro idioma, você pode mudar a configuração de
Língua.
1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botãoMenu.
3. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.

4. Selecione a configuração Língua e aperte Enter.
5. Selecione o idioma que deseja usar e pressione Enter.
6. PressioneMenu ou Esc para sair do sistema de menus.
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
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Ajuste da altura da imagem
Se estiver projetando de uma mesa ou outra superfície plana e a imagem estiver muito alta ou muito
baixa, você pode ajustar a altura da imagem usando os pés ajustáveis do projetor.
1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Para ajustar o pé frontal, pressione a alavanca de liberação do pé e eleve a frente do projetor.

O pé do projetor se estende.
3. Libere a alavanca para travar o pé.
4. Se a imagem estiver torta, gire os pés traseiros para ajustar a altura deles.

Se a imagem projetada estiver irregular, você precisa ajustar o formato da imagem.
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
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Formato da imagem
Você pode projetar uma imagem regular colocando o projetor diretamente em frente à tela e mantendo-
o nivelado. Se colocou o projetor a um ângulo da tela ou inclinado para cima ou para baixo, talvez seja
preciso corrigir o formato da imagem para uma melhor qualidade de exibição.
Quando ativa V-Keystone auto. no menu Definição do projetor, ele automaticamente corrige os efeitos
trapézio vertical quando você reposiciona o projetor.
Correção do formato da imagem com o controle deslizante de efeito trapézio horizontal
Correção do formato da imagem com os botões Keystone
Correção do formato da imagem com Quick Corner
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Correção do formato da imagem com o controle deslizante de efeito trapézio
horizontal

Você pode usar o controle deslizante do projetor de efeito trapézio horizontal para corrigir a forma de
uma imagem que é desigualmente retangular na horizontal, como quando o projetor é colocado para o
lado da área de projeção.

Observação: Para oferecer a melhor qualidade de imagem possível, ajuste a posição do projetor para
corrigir o formato da imagem. Se isso não for possível, use a alavanca de correção de efeito trapézio
(keystone) horizontal no projetor para corrigir o formato da imagem.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o
menu Definição.

2. Ajuste o controle deslizante até que a imagem fique igualmente retangular.

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 619



89

Depois da correção, sua imagem será ligeiramente menor.
Tema principal: Formato da imagem

Correção do formato da imagem com os botões Keystone
Você pode usar os botões de keystone (correção de efeito trapézio) do projetor para corrigir o formato
de uma imagem retangular que esteja irregular nos lados.

Observação: Para oferecer a melhor qualidade de imagem possível, ajuste a posição do projetor para
corrigir o formato da imagem. Se isso não for possível, use os botões de correção de efeito trapézio
(keystone) no projetor para corrigir o formato da imagem.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o
menu Definição.

Observação: Você também pode exibir o padrão se apertar o botão User no controle remoto (se o
padrão de teste estiver designado para este botão).

2. Pressione um desses botões de keystone no painel de controle para exibir a tela de ajuste de efeito
trapézio.
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3. Pressione um botão keystone no painel de controle do projetor para ajustar o formato da imagem.
PowerLite S39
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PowerLite X39/W39

Observação: Os botões de ajuste de keystone horizontal são marcados comoW e T no PowerLite
S39.

Depois da correção, sua imagem será ligeiramente menor.

Observação: Se o projetor estiver instalado fora de alcance, você também pode corrigir o formato
da imagem com o controle remoto usando as configurações H/V-Keystone nos menus do projetor.
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Tema principal: Formato da imagem
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Definição

Correção do formato da imagem com Quick Corner
Você pode usar a configuração Quick Corner do projetor para corrigir a forma e o tamanho da imagem
que está retangularmente irregular em todos os lados.

Observação: Para oferecer a melhor qualidade de imagem possível, ajuste a posição do projetor para
corrigir o formato da imagem. Se isso não for possível, use a configuração Quick Corner para corrigir o
formato da imagem.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o
menu Definição.

Observação: Você também pode exibir o padrão se apertar o botão User no controle remoto (se o
padrão de teste estiver designado para este botão).

2. Pressione o botãoMenu.
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3. Selecione o menu Definição e pressione Enter.

4. Selecione a opção Keystone e aperte Enter.
5. Selecione a configuração Quick Corner e pressione Enter. Em seguida pressione Enter

novamente.
Você verá a tela de ajuste Quick Corner:

6. Use os botões de seta no projetor ou controle remoto para selecionar o canto da imagem que
deseja ajustar. Em seguida pressione Enter.
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7. Pressione os botões de seta para ajustar o formato da imagem conforme necessário.
8. Quando terminar, pressione Esc.
Tema principal: Formato da imagem

Redimensionamento da imagem
Você pode redimensionar a imagem usando o anel de zoom do projetor ou os botõesW e T,
dependendo do modelo do projetor.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o menu
Definição.

Observação: Você também pode exibir o padrão se apertar o botão User no controle remoto (se o
padrão de teste estiver designado para este botão).

• Se o projetor tiver um anel de zoom, gire-o para aumentar ou reduzir o tamanho da imagem.
• Se o projetor tiver botõesW e T, aperte o botãoW no painel de controle do projetor para aumentar o
tamanho da imagem. Para reduzir o tamanho da imagem, pressione o botão T.
PowerLite S39
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PowerLite X39/W39

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Ajustar o foco da imagem com o anel de foco
Você pode corrigir o foco usando o anel de foco.
1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

Observação: Você pode exibir um padrão para ajudar a ajustar a imagem projetada usando o
menu Definição.

Observação: Você também pode exibir o padrão se apertar o botão User no controle remoto (se o
padrão de teste estiver designado para este botão).

2. Para melhorar a nitidez da imagem, gire o anel de foco do projetor.
PowerLite S39
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PowerLite X39/W39

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Operação do controle remoto
O controle remoto permite que você controle o projetor de quase qualquer lugar da sala. Você pode
apontá-lo para a tela, para a frente ou para a parte de trás do projetor.
Certifique-se de apontar o controle remoto para os receptores do projetor nas distâncias e ângulos
listados aqui.
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1 30°
2 6 metros
3 15°

Observação: Evite usar o controle remoto sob lâmpadas fluorescentes claras ou sob luz solar direta,
pois o projetor pode não responder corretamente. Se não for usar o controle remoto por um longo
período de tempo, retire as pilhas.

Uso do controle remoto como um mouse sem fio
Uso do controle remoto como um ponteiro
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Uso do controle remoto como um mouse sem fio
Você pode usar o controle remoto do projetor como um mouse sem fio para poder controlar a projeção a
uma distância do computador. O computador deve estar rodando Windows Vista ou posterior, OS X
10.7 ou posterior, ou macOS 10.12.x ou macOS 10.13.x.
1. Conecte o projetor a um computador usando a porta USB-B, Computer ou HDMI do projetor para

exibir vídeo.
2. Se você conectou o seu computador a uma porta que não seja a porta USB-B do projetor, também

conecte um cabo USB à porta USB-B do projetor e a uma porta USB no seu computador (para
suporte para mouse sem fio).

3. Inicie a sua apresentação.
4. Use os seguintes botões no controle remoto para controlar sua apresentação:

• Para mover por slides ou páginas, pressione os botões Page para cima ou para baixo.
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• Para mover o cursor na tela, use os botões de seta.
• Para clicar com o botão esquerdo, pressione o botão uma vez (pressione duas vezes para
duplo-clique).

• Para clicar com o botão direito, pressione o botão Esc.
• Para arrastar e soltar, mantenha o botão pressionado enquanto move o cursor com os botões
de seta, depois solte o botão no destino.

Tema principal: Operação do controle remoto
Tarefas relacionadas
Conexão ao computador para controle de mouse USB

Uso do controle remoto como um ponteiro
Você pode usar o controle remoto do projetor como um ponteiro para chamar atenção para informações
importantes na tela. A forma padrão do ponteiro é uma seta, mas você pode selecionar uma outra forma
usando o menu Definição.
1. Pressione o botão Pointer no controle remoto.
2. Use os botões de seta no controle remoto para posicionar o ponteiro na tela.

3. Pressione Esc para tirar o ponteiro da tela.
Tema principal: Operação do controle remoto

Seleção de uma fonte de imagem
Se conectou múltiplas fontes de imagem ao projetor, como um computador e um aparelho de DVD,
você pode querer trocar de uma fonte de imagem para outra.

Observação: Se você ativou a configuração Procurar Fonte Auto no menu Avançado, o projetor muda
automaticamente para outra fonte de imagem detectada se o sinal atual de imagem se perder.
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1. Certifique-se de que a fonte de imagem conectada que deseja usar está ligada.
2. Para fontes de imagem de vídeo, insira um DVD ou outra forma de vídeo e pressione Play, se

necessário.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Pressione o botão Source Search no projetor ou controle remoto até ver a imagem da fonte de
vídeo que deseja.

• Pressione o botão para a fonte que deseja no controle remoto. Se houver mais de uma porta para
aquela fonte, pressione o botão novamente para navegar pelas fontes.

1 Fontes da porta Computer
2 Fontes Video e HDMI
3 Fontes da porta USB (monitor de computador e dispositivos externos)
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4 Fonte de rede (LAN)

• Aperte o botão Home no controle remoto e selecione a fonte de imagem.

Observação: Sua tela principal pode ser diferente da ilustração mostrada aqui.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Modos de projeção
Dependendo de como posicionou o projetor, talvez seja preciso mudar o modo de projeção para que
suas imagens projetem corretamente.
• Frontal (configuração padrão) permite que projete de uma mesa em frente à tela.
• Frontal/Tecto inverte a imagem verticalmente para projetar de cabeça para baixo com montagem no
teto ou parede.

• Posterior inverte a imagem horizontalmente para projetar por trás de uma tela translúcida.
• Posterior/Tecto inverte a imagem vertical e horizontalmente para projetar do teto e por trás de uma
tela translúcida.

Mudança do modo de projeção usando o controle remoto
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Mudança do modo de projeção usando os menus
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Mudança do modo de projeção usando o controle remoto
Você pode mudar o modo de projeção para inverter a imagem verticalmente.
1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Mantenha o botão A/V Mute pressionado no controle remoto entre 5 e 10 segundos.

A imagem desaparece brevemente e reaparece invertida.
3. Para voltar a projeção ao modo original, mantenha pressionado o botão A/V Mute entre 5 e 10

segundos novamente.
Tema principal:Modos de projeção

Mudança do modo de projeção usando os menus
Você pode mudar o modo de projeção para inverter a imagem vertical ou horizontalmente usando os
menus do projetor.
1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Pressione o botãoMenu.
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3. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.

4. Selecione a configuração Projecção e pressione Enter.
5. Selecione um modo de projeção e pressione Enter.
6. PressioneMenu ou Esc para sair do sistema de menus.
Tema principal:Modos de projeção

Relação de aspecto da imagem
O projetor pode exibir imagens em diferentes proporções de largura-altura, chamadas relações de
aspecto. Normalmente, o sinal de entrada da fonte de vídeo determina a relação de aspecto da imagem.
Contudo, para certas imagens, você pode mudar a relação de aspecto para preencher sua tela
pressionando um botão no controle remoto.
Se você sempre quiser usar uma relação de aspecto em particular para uma certa fonte de entrada de
vídeo, você pode selecionar usando os menus do projetor.
Mudança da relação de aspecto da imagem
Relações de aspecto da imagem disponíveis
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Mudança da relação de aspecto da imagem
Você pode mudar a relação de aspecto da imagem exibida para redimensioná-la.
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1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Pressione o botão Aspect no controle remoto.

A forma e tamanho da imagem mudam, e o nome da relação de aspecto aparece rapidamente na
tela.

3. Para ver as relações de aspecto disponíveis para o seu sinal de entrada, pressione o botão Aspect
repetidamente.

Observação: Se estiver projetando de um computador e partes da imagem estiverem cortadas,
configure a opção Resolução como Largo ouModo Normal no menu Sinal.

Tema principal: Relação de aspecto da imagem
Referências relacionadas
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Relações de aspecto da imagem disponíveis
Você pode selecionar as seguintes relações de aspecto, dependendo do sinal de entrada da fonte de
imagem.

Observação: Faixas pretas e imagens cortadas podem aparecer na projeção em certas relações de
aspecto, dependendo da relação de aspecto e da resolução do sinal de entrada.

PowerLite W39
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Configuração da relação de
aspecto

Descrição

Automático Ajusta a relação de aspecto automaticamente de acordo com a
configuração de Resolução.

Modo Normal Exibe imagens usando toda a área de projeção e mantém a relação
de aspecto da imagem.

16:9 Converte a relação de aspecto da imagem para 16:9.
Modo Total Exibe imagens usando toda a largura da área de projeção, mas

não mantém a relação de aspecto.
Zoom Exibe imagens usando toda a largura da área de projeção e

mantém a relação de aspecto da imagem.
Nativa Exibe imagens como elas são (relação de aspecto e resolução são

mantidas).

PowerLite S39/X39

Configuração da relação de
aspecto

Descrição

Automático Ajusta a relação de aspecto automaticamente de acordo com a
configuração de Resolução.

Modo Normal Exibe imagens usando toda a área de projeção e mantém a relação
de aspecto da imagem.

4:3 Exibe imagens usando toda a área de projeção com relação de
aspecto 4:3.

16:9 Converte a relação de aspecto da imagem para 16:9.

Observação: A configuração Automático de relação de aspecto está disponível apenas com fontes de
imagem HDMI.

Tema principal: Relação de aspecto da imagem
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Modo cor
O projetor oferece modos de cor diferentes para proporcionar o melhor brilho, contraste e cor para uma
variedade de ambientes de visualização e tipos de imagem. Você pode selecionar um modo designado
para adequar a sua imagem ao ambiente, ou testar com os modos disponíveis.
Se você quiser usar sempre um modo de cor em particular para uma certa fonte de entrada de vídeo,
você pode selecioná-lo usando os menus do projetor.
Mudança do modo de cor
Modos de cor disponíveis
Ativar o ajuste Íris Automática
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Mudança do modo de cor
Você pode mudar o modo de cor do projetor usando o controle remoto para melhorar a imagem para o
seu ambiente de visualização.
1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Se estiver projetando a partir de um leitor de DVD ou outra fonte de vídeo, insira um disco ou outra

forma de vídeo e pressione o botão Play, se necessário.
3. Pressione o botão Color Mode no controle remoto para mudar o modo de cor.

A aparência da imagem muda e o nome do Modo cor aparece rapidamente na tela.
4. Para ver todos os modos de cor disponíveis para o seu sinal de entrada, pressione o botão Color

Mode repetidamente.
Tema principal:Modo cor
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Modos de cor disponíveis
Você pode ajustar o projetor para usar estes modos de cor, dependendo da fonte de entrada que estiver
usando:

Modo cor Descrição
Apresentação Melhor para apresentações em cores em salas iluminadas
Dinâmico Melhor para video-games em salas iluminadas
Cinema Melhor para filmes projetados em salas escuras
sRGB Melhor para imagens de computador sRGB padrão
Quadro preto Melhor para apresentações em um quadro negro de giz (ajusta as

cores conforme necessário).

Tema principal:Modo cor

Ativar o ajuste Íris Automática
Em certos modos de cor, você pode ativar a configuração Íris Automática para otimizar
automaticamente a imagem com base no brilho do conteúdo que projetar.
1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Pressione o botãoMenu.
3. Selecione o menu Imagem e pressione Enter.
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4. Selecione a configuração de Íris Automática e escolha uma destas opções:
• Alta velocidade para ajustar o brilho assim que a cena mudar.
• Normal para ajuste padrão de brilho.

Observação: Você pode configurar Íris Automática para cada Modo de Cor que suportar a função.
Você não pode alterar a definição de Íris Automática quando estiver usando a configuração de
Sub-título.

5. PressioneMenu ou Esc para sair dos menus.
Tema principal:Modo cor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Controle do volume usando os botões de volume
Você pode usar os botões Volume no controle remoto para ajustar o volume enquanto projeta uma
apresentação com áudio. Você também pode usar os botões de volume no painel de controle do
projetor (PowerLite X39/W39).
Os botões de volume controlam o sistema de alto-falante interno do projetor. Você deve ajustar o
volume separadamente para cada fonte de entrada conectada.
1. Ligue o projetor e comece uma apresentação que inclua áudio.
2. Pressione os botões Volume conforme necessário para diminuir ou aumentar o volume.

Uma medição do volume aparece na tela.
3. Para definir o volume em um nível específico para uma fonte de entrada, use os menus do projetor.
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor
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Projeção de uma apresentação PC Free
Você pode usar a função PC Free sempre que conectar um dispositivo USB que contenha arquivos de
apresentação compatíveis. Isso lhe permite exibir rápida e facilmente o conteúdo dos arquivos e
controlar a exibição usando o controle remoto do projetor.
Tipos de arquivos PC Free suportados
Iniciar um show de slides PC Free
Iniciar uma apresentação de filme PC Free
Opções de exibição de PC Free
Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Tipos de arquivos PC Free suportados
É possível usar os seguintes tipos de arquivo quando estiver usando a função PC Free do projetor.

Observação: Para melhores resultados, coloque seus arquivos em mídia formatada em FAT16/32. Se
tiver problemas para projetar mídia formatada para sistemas de arquivo que não sejam Windows, tente
formatar a mídia para Windows. Pode não ser possível usar as funções de segurança em certos
dispositivos de armazenamento USB com funções PC Free. Ao conectar um disco rígido compatível
com USB, conecte o adaptador AC fornecido com o disco. PC Free pode não funcionar com recursos de
segurança de dispositivo USB.

Tipo de arquivo
e extensão

Detalhes

Imagem (.jpg) Certifique-se de que o arquivo não seja:
• De formato CMYK
• De formato progressivo
• Altamente comprimido
• De resolução acima de 8192 × 8192

Imagem (.bmp) Certifique-se de que a resolução do arquivo não esteja acima de 1280 × 800
Imagem (.gif ) Certifique-se de que o arquivo não seja:

• Resolução acima de 1280 × 800
• Animado

Imagem (.png) Certifique-se de que a resolução do arquivo não esteja acima de 1280 × 800
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Tipo de arquivo
e extensão

Detalhes

Filme de JPEG
em movimento
(.avi)

Suporta AVI 1.0 somente
Certifique-se de que o arquivo não seja:
• Gravado com codec de áudio que não seja PCM ou ADPCM
• De resolução acima de 1280 × 720
• Maior do que 2GB

Tema principal: Projeção de uma apresentação PC Free

Iniciar um show de slides PC Free
Depois de conectar um dispositivo USB ou câmera digital ao projetor, você poderá mudar para a fonte
de entrada USB e começar a sua apresentação de um show de slides.

Observação: É possível mudar as opções de operação PC Free ou adicionar efeitos especiais
destacando Opção na parte inferior da tela e pressionando Enter.

1. Pressione o botão USB no controle remoto do projetor.
A tela PC Free aparece.
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2. Faça o seguinte, conforme necessário, para localizar os arquivos:
• Caso necessite exibir arquivos localizados em uma subpasta no seu dispositivo, pressione os
botões de seta para destacar a pasta e pressione o botão Enter.

• Para voltar um nível de pasta no seu dispositivo, destaque Voltar topo e pressione Enter.
• Para visualizar os arquivos adicionais em uma pasta, selecione Página seguinte ou Página
anterior e pressione Enter.

3. Execute um dos seguintes procedimentos:
• Para exibir uma imagem individual, pressione os botões de seta para destacar a imagem e
pressione Enter. (Pressione o botão Esc para regressar à tela da lista de arquivo.)

• Para exibir uma apresentação de slides de todas as imagens em uma pasta, pressione as teclas
de seta para destacar a opção de Apresentação, na parte inferior da tela, e pressione Enter.

Observação: Se os nomes de arquivo tiverem mais de 8 caracteres ou incluírem símbolos não
suportados, os nomes dos arquivos podem ser reduzidos ou alterados apenas na tela.

4. Enquanto projeta, use os seguintes comandos para controlar a exibição, conforme necessário:
• Para girar a imagem exibida, pressione o botão de seta para cima ou para baixo.
• Para mover-se para a imagem seguinte ou anterior, pressione o botão de seta para a esquerda
ou para a direita.

5. Para parar a exibição, siga as instruções na tela ou pressione o botão Esc.
Tema principal: Projeção de uma apresentação PC Free

Iniciar uma apresentação de filme PC Free
Depois de conectar um dispositivo USB ou câmera digital ao projetor, você poderá mudar para a fonte
de entrada USB e começar a sua apresentação de filme.

Observação: É possível mudar as opções de operação PC Free destacando Opção na parte inferior da
tela e pressionando Enter.

1. Pressione o botão USB no controle remoto do projetor.
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A tela PC Free aparece.

2. Faça o seguinte, conforme necessário, para localizar os arquivos:
• Caso necessite exibir arquivos localizados em uma subpasta no seu dispositivo, pressione os
botões de seta para destacar a pasta e pressione o botão Enter.

• Para voltar um nível de pasta no seu dispositivo, destaque Voltar topo e pressione Enter.
• Para visualizar os arquivos adicionais em uma pasta, selecione Página seguinte ou Página
anterior e pressione Enter. (Você também pode apertar os botões Page para cima ou para baixo
no controle remoto.)

• Para exibir arquivos de filmes de um drive USB diferente, selecione Seleccionar unidade na
parte superior da tela PC Free e aperte Enter.

3. Para reproduzir um filme, aperte os botões de seta para destacar o arquivo e aperte Enter.

Observação: Se os nomes de arquivo tiverem mais de 8 caracteres ou incluírem símbolos não
suportados, os nomes dos arquivos podem ser reduzidos ou modificados apenas na tela. Se quiser
reproduzir todos os filmes em uma pasta em sequência, selecione a opção Apresentação na parte
inferior da tela.

4. Para parar o filme, aperte o botão Esc, destaque Sair e aperte Enter.
Tema principal: Projeção de uma apresentação PC Free
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Opções de exibição de PC Free
Você pode selecionar estas opções de exibição quando estiver usando a função de PC Free do projetor.

Configuração Opções Descrição
Ordem de
visualização

Ordem de nomes Exibe os arquivos por ordem alfabética
Ordem de datas Exibe os arquivos por ordem cronológica

Ordem Crescente Classifica os arquivos do primeiro ao último
Decrescente Classifica os arquivos do último ao primeiro

Execução contínua Activado Mostra uma apresentação de slides contínua
Desactivado Mostra uma apresentação de slides uma vez

Tempo comutação
ecrã

Não Não exibe o próximo arquivo automaticamente
1 segundo a 60 segundos Exibe os arquivos durante o tempo

selecionado e muda para o próximo arquivo
automaticamente; imagens de alta resolução
podem mudar mais lentamente
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Configuração Opções Descrição
Efeito Limpar Transições entre as imagens com efeito de

rodo
Dissolver Transições entre as imagens com efeito de

dissolução
Aleatória Transições entre as imagens com efeitos

variados

Tema principal: Projeção de uma apresentação PC Free
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Ajuste dos recursos do projetor
Siga as instruções nestas seções para usar os ajustes de recurso do projetor.
Desativação temporária da imagem e do som
Interrupção temporária da ação do vídeo
Ampliação e redução de imagens
Recursos de segurança do projetor
Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores
Projeção simultânea de duas imagens
Cópia das configurações de menu entre os projetores

Desativação temporária da imagem e do som
Você pode desativar temporariamente a imagem e o som projetados se quiser redirecionar a atenção
da plateia durante uma apresentação. Contudo, qualquer som ou ação de vídeo continuará sendo
executado, portanto não é possível continuar a projeção do ponto em que parou.
Se quiser exibir uma imagem como o logo de uma empresa ou foto quando a apresentação for parada,
você pode configurar este recurso usando os menus do projetor.

Observação: Se a imagem e o som ficarem desativados por mais de 30 minutos, a energia desliga
automaticamente. Você pode ativar e desativar esta configuração usando o menu ECO do projetor.

Observação: A lâmpada ainda está acesa enquanto usa o A/V Mute e as horas da lâmpada continuam
a acumular.

1. Pressione o botão A/V Mute no controle remoto para parar a projeção e silenciar qualquer som
temporariamente.
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2. Para reativar a imagem e o som, pressione o botão A/V Mute novamente.

Observação: Também é possível parar a projeção fechando a tampa deslizante A/V Mute no projetor.

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Tarefas relacionadas
Salvar um logotipo de usuário para exibição

Interrupção temporária da ação do vídeo
É possível interromper a ação em um vídeo ou apresentação de computador temporariamente e manter
a imagem atual na tela. Contudo, qualquer som ou ação de vídeo continuará sendo executado, portanto
não é possível continuar a projeção do ponto em que parou.
1. Pressione o botão Freeze no controle remoto para parar a ação do vídeo.

2. Para reiniciar a ação do vídeo em progresso, aperte o botão Freeze novamente.
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor
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Ampliação e redução de imagens
Você pode chamar atenção para partes da apresentação dando zoom em uma parte da imagem para
aumentá-la na tela.

1. Pressione o botão E-Zoom + no controle remoto.

Você verá um ponteiro de coordenadas no centro da área a ser ampliada.
2. Use os seguintes botões do controle remoto para ajustar a imagem ampliada.

• Use os botões de seta para posicionar o ponteiro na área da imagem que deseja ampliar.
• Pressione o botão E-Zoom + repetidamente para ampliar a área da imagem conforme
necessário. Pressione e segure o botão E-Zoom + para ampliar a imagem mais rapidamente.

• Para mover pela área ampliada, use os botões de seta.
• Para reduzir o tamanho da imagem, pressione o botão E-Zoom - conforme necessário.
• Para retornar ao tamanho original da imagem, pressione Esc.

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor
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Recursos de segurança do projetor
Você pode proteger o projetor contra roubo ou uso não-intencional configurando os seguintes recursos
de segurança:
• Segurança por senha para evitar que o projetor seja ligado e evitar mudanças à tela inicial e outras
configurações.

• Segurança por bloqueio de botões para bloquear operação do projetor usando os botões no painel de
controle.

• Cabos de segurança para prender fisicamente o projetor no lugar.
Tipos de segurança por senha
Bloqueio dos botões do projetor
Instalação de um cabo de segurança
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Tipos de segurança por senha
Você pode configurar estes tipos de segurança por senha usando uma senha compartilhada:
• A senha Protecção da ligação evita que qualquer um use o projetor sem antes digitar uma senha.
• A senha Protec. logó.util. previne que alguém mude a tela personalizada que o projetor exibe
quando é ligado. A presença da tela personalizada desencoraja o roubo, identificando o dono do
projetor.

• A senha de Protecção da rede evita que qualquer um mude as configurações de rede nos menus do
projetor.

Configuração de uma senha
Seleção de tipos de segurança por senha
Digitar a senha para uso do projetor
Salvar um logotipo de usuário para exibição
Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Configuração de uma senha
Para usar segurança por senha, você deve definir uma senha.

Observação: A senha padrão é 0000.
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1. Mantenha o botão Freeze do controle remoto pressionado por aproximadamente cinco segundos
ou até que este menu apareça.

2. Pressione a seta para baixo para selecionar Palavra-passe e pressione Enter.
Você verá o comando “Deseja alterar a palavra-passe?”.

3. Selecione Sim e pressione Enter.
4. Mantenha o botão Num pressionado no controle remoto e use o teclado numérico para digitar uma

senha de quatro dígitos.

A senha é mostrada como **** enquanto digitada. Depois verá o comando de confirmação.
5. Digite a senha novamente.

Você verá a mensagem “Palavra-passe aceite”.
6. Pressione Esc para retornar ao menu.
7. Anote a senha e guarde-a em um local seguro, caso a esqueça.
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Tema principal: Tipos de segurança por senha
Tarefas relacionadas
Seleção de tipos de segurança por senha

Seleção de tipos de segurança por senha
Depois de configurar a senha, este menu aparece, permitindo que selecione os tipos de segurança de
senha que deseja usar.

Se não vir este menu, mantenha o botão Freeze do controle remoto pressionado por aproximadamente
cinco segundos até que o menu apareça.
• Para evitar uso não-autorizado do projetor, selecione Protecção da ligação, aperte Enter, selecione
Activado, aperte Enter novamente e depois aperte Esc.

• Para evitar mudanças à tela Logótipo utilizador ou às configurações de exibição relacionadas,
selecione Protec. logó. util., aperte Enter, selecione Activado, aperte Enter novamente e depois
aperte Esc.

• Para evitar mudanças às configurações de rede, selecione Protecção da rede, pressione Enter,
selecione Activado, pressione Enter novamente e depois pressione Esc.

Observação: Certifique-se de manter o controle remoto em um local seguro. Se perder o controle
remoto, não será possível digitar a senha necessária para usar o projetor.

Tema principal: Tipos de segurança por senha
Tarefas relacionadas
Configuração de uma senha
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Digitar a senha para uso do projetor
Se uma senha for definida e uma senha Protecção da ligação estiver habilitada, você verá uma
solicitação para digitar a senha sempre que ligar o projetor.

Você deve digitar a senha correta para usar o projetor.
1. Mantenha o botão Num no controle remoto pressionado enquanto digita a senha usando o teclado

numérico.

Observação: A senha padrão é 0000.

A tela da senha se fecha.
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2. Se a senha estiver incorreta, as seguintes situações poderão acontecer:
• Você verá a mensagem “Palavra-passe incorrecta” e uma solicitação para tentar novamente.
Digite a senha correta para continuar.

• Se você digitar a senha errada três vezes seguidas, uma mensagem aparecerá dizendo que o
projetor está travado. Depois da mensagem ser exibida por 5 minutos, o projetor entra em modo
de espera. Desconecte o projetor, conecte o cabo de energia e ligue o projetor. Você vê um
pedido para que digite a senha.

• Se você continuar a digitar a senha incorreta várias vezes em sucessão, o projetor exibirá um
código e uma mensagem pedindo que contacte o suporte da Epson. Não tente digitar a senha
novamente. Quando você contatar o suporte da Epson, forneça o código apresentado e prova de
compra para obter assistência para destravar o projetor.

Tema principal: Tipos de segurança por senha
Referências relacionadas
Onde obter ajuda

Salvar um logotipo de usuário para exibição
Você pode transferir uma imagem para o projetor e depois exibi-la sempre que o projetor ligar. Também
é possível exibir a imagem quando o projetor não estiver recebendo um sinal ou quando você parar a
projeção temporariamente (usando a função A/V Mute). Esta imagem transferida é chamada de tela de
logotipo do usuário.
A imagem selecionada como logotipo de usuário pode ser uma foto, gráfico ou logotipo de empresa, o
que é útil para identificar o dono do projetor para ajudar a impedir furto. Você pode evitar mudanças ao
logotipo de usuário se configurar uma senha para protegê-lo.

Observação: Quando você copia as configurações de menu de um projetor para outro usando a função
de configuração de lote, o logotipo do usuário também é copiado. Não inclua qualquer informação no
logotipo de usuário que não queira compartilhar entre múltiplos computadores.

1. Exibe a imagem que quer projetar como o logotipo de usuário.
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2. Pressione o botãoMenu, selecione o menu Avançado e pressione Enter.

3. Selecione a configuração Logótipo utilizador e pressione Enter.
Você verá uma confirmação perguntando se deseja usar a imagem exibida como logotipo do
usuário.

4. Selecione Sim e pressione Enter.
Você verá uma caixa de seleção sobre a imagem.

Observação: Quando selecionar Logo Utiliz., ajustes como Keystone, E-Zoom ou Aspecto serão
temporariamente cancelados.

5. Use os botões de seta no controle remoto para selecionar a área da imagem que deseja usar como
logotipo do usuário e pressione Enter.
Você verá uma confirmação perguntando se deseja selecionar esta área da imagem.

6. Selecione Sim e pressione Enter. (Se deseja mudar a área selecionada, selecione Não, pressione
Enter e repita a última etapa.)
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Você verá o menu Factor de ampliação na tela Logótipo utilizador.

7. Selecione uma porcentagem de zoom e pressione Enter.
Você verá uma confirmação perguntando se deseja salvar a imagem como logotipo do usuário.

8. Selecione Sim e pressione Enter.
Você verá uma mensagem de conclusão.

9. Pressione Esc para sair da tela de mensagem.
10. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.
11. Selecione Visor e pressione Enter.
12. Selecione quando deseja exibir a tela de logotipo do usuário:

• Para exibi-la quando não houver nenhum sinal, selecione Visualizar fundo e defina como Logo.
• Para exibi-la sempre que ligar o projetor, selecione Ecrã inicial e defina como Activado.
• Para exibi-la quando pressionar o botão A/V Mute, selecione A/V Mute e defina como Logo.

Para evitar que qualquer pessoa mude as configurações de logotipo de usuário sem antes digitar uma
senha, defina uma senha e ative a segurança do logotipo de usuário.
Tema principal: Tipos de segurança por senha

Bloqueio dos botões do projetor
Você pode bloquear os botões no painel de controle do projetor para evitar que qualquer outra pessoa
use o projetor. É possível bloquear todos os botões ou todos os botões com exceção do botão de
energia.

Observação: O projetor ainda pode ser operado usando o controle remoto.
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1. Pressione o botãoMenu.
2. Selecione o menu Definição e pressione Enter.

3. Selecione a configuração Bloquear definição e aperte Enter.
4. Selecione a configuração Bloqueio operação e pressione Enter.
5. Selecione um destes tipos de bloqueio e pressione Enter:

• Para bloquear todos os botões do projetor, selecione Bloqueio geral.
• Para bloquear todos os botões com exceção do botão de energia, selecione Bloqueio operação.
Você verá uma mensagem de confirmação.

6. Selecione Sim e pressione Enter.
Desbloqueio dos botões do projetor
Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Desbloqueio dos botões do projetor
Se os botões do projetor estiverem bloqueados, mantenha o botão Enter do painel de controle do
projetor pressionado por sete segundos para desbloqueá-los. Você também pode definir a configuração
Bloqueio operação como Desactivado no menu Definição.
Tema principal: Bloqueio dos botões do projetor
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Instalação de um cabo de segurança
Você pode instalar dois tipos de cabos de segurança no projetor para desencorajar roubo.
• Use o encaixe de segurança no projetor para prender uma trava Kensington. Consulte uma loja local
de eletrônicos ou de informática para informações sobre compra.

• Use o ponto de fixação do cabo de segurança no projetor para fixar um cabo e prendê-lo a um móvel
pesado.

Observação: Não passe cabos de prevenção de queda pelo ponto de fixação do cabo de segurança,
quando montar o projetor em uma parede ou no teto.

Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores
Você pode operar múltiplos projetores usando um controle remoto para apresentações mais
elaboradas. Para fazer isso, você define um número de identificação para cada projetor e para o
controle remoto. Então você poderá operar todos os projetores de uma só vez ou individualmente.
Configuração da ID do projetor
Configuração da ID do controle remoto
Igualdade de qualidade da exibição de múltiplos projetores
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 656



126

Configuração da ID do projetor
Se deseja controlar múltiplos projetores através de um controle remoto, dê a cada projetor uma ID
única.
1. Pressione o botãoMenu.
2. Selecione o menu Avançado e pressione Enter.
3. Selecione ID do Projector e pressione Enter.

4. Aperte os botões de seta no controle remoto para selecionar o número de identificação que deseja
usar para o projetor. Em seguida pressione Enter.

Repita estas etapas para quaisquer outros projetores que deseje operar através de um controle remoto.

Observação: Se não souber a ID do projetor, aponte o controle remoto para o projetor e aperte o botão
ID para exibir temporariamente a ID do projetor na tela.

Tema principal: Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores

Configuração da ID do controle remoto
A ID do controle remoto é definida como zero como padrão para que possa operar qualquer projetor
compatível. Se quiser determinar que o controle remoto opere apenas um projetor em particular, você
precisa definir a ID do controle remoto para ser igual à ID do projetor.

Observação: Você deve definir a ID do controle remoto para corresponder à ID do projetor cada vez
que ligar o projetor que configurou para ser controlado.
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1. Ligue o projetor que você deseja que o controle remoto opere com exclusividade.
2. Certifique-se de que sabe o número de ID do projetor definido no menu Avançado da configuração

ID do Projector.

Observação: Se você esqueceu a ID do projetor, aponte o controle remoto para o projetor e aperte
o botão ID para exibir temporariamente a ID do projetor na tela. Se você desativar a configuração ID
do Projector, o controle remoto irá operar o projetor independentemente da ID selecionada no
controle remoto.

3. Aponte o controle remoto para aquele projetor.
4. Mantenha o botão ID no controle remoto pressionado enquanto pressiona o botão numérico

equivalente à ID do projetor. Depois solte os botões.

5. Pressione o botão ID no controle remoto para verificar se o processo de configuração de ID
funcionou.
Você verá uma mensagem exibida pelo projetor.
• Se o controle remoto estiver listado como Activado, a ID do controle remoto é definida para
operar apenas o projetor listado.

• Se o controle remoto estiver listado como Desactivado, a ID do controle remoto não está definida
corretamente. Repita as etapas acima para definir a ID equivalente ao projetor que deseja
controlar.

Tema principal: Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores

Igualdade de qualidade da exibição de múltiplos projetores
É possível igualar a qualidade da exibição de múltiplos projetores que irão projetar próximos um do
outro.
1. Ligue todos os projetores nos quais você deseja igualar a qualidade da exibição.
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2. Defina números de ID em cada projetor.
3. Defina a ID do controle remoto para corresponder ao primeiro projetor.
4. Pressione o botãoMenu, selecione o menu Imagem e pressione Enter.

5. Selecione configurações conforme necessário.
6. Defina a ID do controle remoto para corresponder ao próximo projetor, depois selecione ajustes no

menu Imagem conforme necessário para igualar as imagens dos projetores.

Observação: O brilho e matiz podem não ser exatamente iguais mesmo depois dos ajustes. Se as
diferenças de brilho e matiz se tornarem mais notáveis com o tempo, repita os ajustes.

Tema principal: Sistema de identificação de projetor para controle de múltiplos projetores
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Projeção simultânea de duas imagens
Você pode usar a função de tela dividida para projetar simultaneamente, lado a lado, duas imagens de
duas fontes de imagem diferentes. Você pode controlar a função de tela dividida usando o controle
remoto, os menus do projetor ou a função interativa.

Observação: Enquanto estiver usando a função de tela dividida, outras funções do projetor podem não
estar disponíveis e algumas configurações podem ser aplicadas automaticamente às duas imagens.

Observação: Você não pode usar a tela dividida com certas combinações de fonte de entrada.
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1. Pressione o botão Split do controle remoto.

A fonte de entrada selecionada no momento move-se para o lado esquerdo da tela.
2. Pressione o botãoMenu.

Você verá a seguinte tela:

3. Para selecionar uma fonte de entrada para a outra imagem, selecione a configuração Fonte, aperte
Enter, selecione a fonte de entrada, selecione Executar e aperte Enter. (Você também pode mudar
as fontes de imagem, se necessário.)

4. Para trocar as imagens, selecione Alternar Telas e aperte Enter.
5. Para mudar o tamanho das imagens, selecione a configuração Tamanho da Tela, aperte Enter,

selecione uma opção de tamanho, aperte Enter e aperteMenu para sair.

Observação: Dependendo dos sinais de entrada de vídeo, as imagens podem não aparecer do
mesmo tamanho, mesmo que você selecione a opção Igual.
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6. Para selecionar o áudio que quer ouvir, selecione a configuração Fonte de Áudio, aperte Enter,
selecione uma opção de áudio, aperte Enter e aperteMenu para sair.

7. Para alinhar as imagens projetadas, selecione a configuração Align, aperte Enter, selecione a
configuração, aperte Enter e aperteMenu para sair.

8. Para sair da função de tela dividida, aperte o botão Split ou Esc.
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Cópia das configurações de menu entre os projetores
Depois de selecionar as configurações de menu para o seu projetor, você pode transferi-las para outro
projetor do mesmo modelo.

Observação: Copie as configurações do projetor antes de ajustar a imagem projetada usando as
configurações de ajuste de imagem do projetor. Qualquer configuração gravada de logotipo de usuário
no projetor será transferida para o outro projetor.

Cuidado: Se o processo de cópia falhar devido a uma queda de energia, erro de comunicação ou por
qualquer outra razão, a Epson não será responsável por custos de reparo incorridos.

As seguintes configurações não serão transferidas entre os projetores:
• Itens do meu Informação
• Configurações do menu Rede que não sejam as do menu Notificação ou Outros
Salvar as configurações em um pendrive
Transferência de configurações de um pendrive
Salvar configurações em um computador
Transferência de configurações de um computador
Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Salvar as configurações em um pendrive
Você pode salvar as configurações do projetor para transferi-las a um pendrive.

Observação: Use um pendrive vazio. Se o drive tiver outros arquivos, a transferência pode não
completar corretamente. O pendrive deve usar o formato FAT e não pode ter funções de segurança.

1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação da entrada de energia do projetor.
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2. Insira o pendrive na porta USB-A.
PowerLite S39

PowerLite X39
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PowerLite W39

Observação: Conecte o pendrive diretamente no projetor. Não use um hub ou as suas
configurações podem não salvar corretamente.

3. Aperte e segure o botão Esc no painel de controle ou no controle remoto enquanto conecta o cabo
de alimentação à entrada de energia do projetor.

4. Quando todas as luzes do projetor acenderem, solte o botão Esc.
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As luzes piscam para indicar que as configurações estão transferindo para o flash drive. Quando as
luzes param de piscar, a luz de energia fica azul e o projetor entrar em modo de espera.

Cuidado: Não desconecte o cabo de alimentação nem remova o pendrive enquanto as luzes
estiverem piscando. Isso pode danificar o projetor.

5. Depois que o projetor entrar em modo de espera, remova o pendrive.
Tema principal: Cópia das configurações de menu entre os projetores

Transferência de configurações de um pendrive
Depois de salvar as configurações em um pendrive, você pode transferi-las para outro projetor do
mesmo modelo.

Observação: Certifique-se de que o pendrive contém somente uma transferência de configurações de
outro projetor do mesmo modelo. As configurações estão contidas em um arquivo chamado
pjconfdata.bin. Se o drive tiver outros arquivos, a transferência pode não completar corretamente.

Não ajuste as configurações de imagem no projetor até depois de ter transferido as configurações para
ele. Caso contrário, pode ter que refazer os ajustes.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação da entrada de energia do projetor.
2. Insira o flash drive na porta USB-A.

PowerLite S39
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PowerLite X39

PowerLite W39

Observação: Conecte o pendrive diretamente no projetor. Não use um hub ou as suas
configurações podem não salvar corretamente.
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3. Aperte e segure o botãoMenu no painel de controle ou no controle remoto enquanto conecta o
cabo de alimentação à entrada de energia do projetor.

4. Quando todas as luzes do projetor acenderem, solte o botãoMenu.
As luzes piscam para indicar que as configurações estão transferindo para o projetor. Quando as
luzes param de piscar, a luz de energia fica azul e o projetor entrar em modo de espera.

Cuidado: Não desconecte o cabo de alimentação ou remova o pendrive enquanto as luzes
estiverem piscando. Isso pode danificar o projetor.

5. Depois que o projetor entrar em modo de espera, remova o pendrive.
Tema principal: Cópia das configurações de menu entre os projetores

Salvar configurações em um computador
Você pode salvar as configurações do projetor para transferi-las a um computador.
O seu computador deve estar rodando um dos seguinte sistemas operacionais:
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8.x
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• Windows 10
• OS X 10.7.x
• OS X 10.8.x
• OS X 10.9.x
• OS X 10.10.x
• OS X 10.11.x
• macOS 10.12.x
• macOS 10.13.x
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação da entrada de energia do projetor.
2. Conecte um cabo USB à porta USB-B do projetor.

PowerLite S39

PowerLite X39

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 668



138

PowerLite W39

3. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.
4. Aperte e segure o botão Esc no painel de controle ou no controle remoto enquanto conecta o cabo

de eletricidade à entrada de energia do projetor.

5. Quando todas as luzes do projetor acenderem, solte o botão Esc.
O projetor aparece como um disco removível no seu computador.

6. Abra o disco removível e copie o arquivo pjconfdata.bin para o seu computador.
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7. Depois de copiar o arquivo, siga um destes passos:
• Windows: AbraMeu computador, Computador,Windows Explorer ou o utilitário Explorador
de Arquivos. Clique com o botão direito do mouse no nome do seu projetor (listado como disco
removível) e selecione Ejetar.

• Mac: Arraste o ícone de disco removível do seu projetor do desktop para o lixo.
O projetor entra em modo de repouso.

Tema principal: Cópia das configurações de menu entre os projetores

Transferência de configurações de um computador
Depois de salvar as configurações em um computador, você pode transferi-las para outro projetor do
mesmo modelo.
O seu computador deve estar rodando um dos seguinte sistemas operacionais:
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8.x
• Windows 10
• OS X 10.7.x
• OS X 10.8.x
• OS X 10.9.x
• OS X 10.10.x
• OS X 10.11.x
• macOS 10.12.x
• macOS 10.13.x
Não ajuste as configurações de imagem no projetor até depois de ter transferido as configurações para
ele. Caso contrário, pode ter que refazer os ajustes.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação da entrada de energia do projetor.
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2. Conecte um cabo USB à porta USB-B do projetor.
PowerLite S39

PowerLite X39

PowerLite W39
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3. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.
4. Aperte e segure o botãoMenu no painel de controle ou no controle remoto enquanto conecta o

cabo de eletricidade à entrada de energia do projetor.

5. Quando todas as luzes do projetor acenderem, solte o botãoMenu.
O projetor aparece como um disco removível no seu computador.

6. Copie o arquivo pjconfdata.bin do seu computador para o disco removível.

Observação: Não copie outros arquivos para o disco removível.

7. Depois de copiar o arquivo, siga um destes passos:
• Windows: AbraMeu computador, Computador,Windows Explorer ou o utilitário Explorador
de Arquivos. Clique com o botão direito do mouse no nome do seu projetor (listado como disco
removível) e selecione Ejetar.

• Mac: Arraste o ícone de disco removível do seu projetor do desktop para o lixo.
Todas as luzes começam a piscar para indicar que as configurações do projetor estão sendo
atualizadas. Quando as luzes param de piscar, a luz power fica azul e o projetor entra em modo de
espera.
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Cuidado: Não desconecte o cabo de energia enquanto as luzes estiverem piscando. Isso pode
danificar o projetor.

Tema principal: Cópia das configurações de menu entre os projetores
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Ajuste das definições de menu
Siga as instruções nestas seções para acessar o sistema de menus do projetor e mudar as suas
configurações.
Uso do sistema de menus do projetor
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Configuração de opções do projetor - menu Definição
Configuração de opções do projetor - menu Avançado
Configuração de rede do projetor - menu Rede
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Exibição da informação do projetor - menu Informação
Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar

Uso do sistema de menus do projetor
Você pode usar os menus do projetor para ajustar as configurações que controlam como o seu projetor
funciona. O projetor exibe os menus na tela.
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1. Pressione o botãoMenu no painel de controle ou no controle remoto.

Você vê a tela de menus exibindo as configurações do menu Imagem.
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2. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para navegar pelos menus listados à esquerda. As
configurações para cada menu aparecem à direita.

Observação: Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

3. Para modificar as configurações no menu exibido, aperte Enter.
4. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para navegar pelas opções.
5. Modifique as configurações usando os botões listados na parte inferior das telas de menu.
6. Para retornar todas as configurações de menu aos seus valores originais, selecione Reiniciar.
7. Quando terminar de modificar as configurações em um menu, pressione Esc.
8. PressioneMenu ou Esc para sair do sistema de menus.
Tema principal: Ajuste das definições de menu

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
As configurações no menu Imagem permitem que você ajuste a qualidade da imagem para a fonte de
entrada que estiver usando. Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que ela esteja conectada e
selecione a fonte.
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Configuração Opções Descrição
Modo cor Veja a lista disponível de modos

de cor.
Ajusta a nitidez das cores da
imagem para vários tipos de
imagens e ambientes.

Brilho Diversos níveis disponíveis. Clareia ou escurece toda a
imagem.

Contraste Diversos níveis disponíveis. Ajusta a diferença entre as
áreas claras e escuras da
imagem.

Saturação da cor Diversos níveis disponíveis. Ajusta a intensidade das cores
da imagem.

Cor Diversos níveis disponíveis. Ajusta o equilíbrio dos tons de
verde a magenta da imagem.

Nitidez Diversos níveis disponíveis. Ajusta a nitidez ou a suavidade
dos detalhes da imagem.

Temp. cor (temperatura da cor) Temp. cor
Personalizado

Determina o tom geral da cor;
valores altos deixam a imagem
azul (frio) e valores baixos
deixam a imagem vermelha
(quente).
Temp. cor: define o tom da cor
em um intervalo de 3200 a
10000 °K (Kelvin) para o Modo
de cor sRGB ou de 0 a 10 para
todos os outros modos de cor.
Personalizado: ajusta a
intensidade de tonalidades
individuais na imagem; oferece
controles de offset e ganho de
RGB para calibragem de cores
de nível profissional.

Aprimor. Imagem Redução ruído Reduz tremor em imagens
analógicas.
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Configuração Opções Descrição
Avançado Desentrelaçamento Define se os sinais entrelaçados

para progressivo devem ser
convertidos para certos tipos de
imagem de vídeo.
Desactivado: para imagens em
movimento.
Vídeo: para a maioria das
imagens de vídeo.
Film/Auto: para filmes, gráficos
de computador e animação.

Íris Automática Desactivado
Normal
Alta velocidade

Ajusta a luminosidade projetada
baseado no brilho da imagem
quando o Modo cor Dinâmico
ou Cinema está selecionado;
Alta velocidade determina uma
correção de luminosidade mais
rápida para imagens em
movimento rápido.

Observação: A configuração Brilho não afeta o brilho da lâmpada. Para mudar o modo de brilho da
lâmpada, use a configuração Consumo de Energia no menu ECO.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
Referências relacionadas
Modos de cor disponíveis
Configuração de opções do projetor - menu ECO
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Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Normalmente, o projetor detecta e otimiza a configuração de sinal de entrada automaticamente. Se
precisar personalizar as configurações, você pode usar o menu Sinal. Os parâmetros disponíveis
dependem da fonte de entrada selecionada.

Observação: É possível restaurar as configurações de fábrica de Posição, Alinhamento e Sinc.
apertando o botão Auto no controle remoto.

Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que ela esteja conectada e
selecione a fonte.

Configuração Opções Descrição
Resolução Auto

Largo
Normal

Define a resolução do sinal de
entrada se não for detectado
automaticamente usando a
opção Automático.

Aspecto Veja a lista de relações de
aspecto disponíveis.

Define a relação de aspecto
(relação de largura para altura da
imagem) para a fonte de entrada
selecionada.
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Configuração Opções Descrição
Alinhamento Diversos níveis disponíveis. Ajuste este sinal para eliminar

faixas verticais em imagens de
computador.

Sinc. Diversos níveis disponíveis. Ajuste este sinal para eliminar
imagens de computador
embaçadas ou piscado.

Posição Para cima, para baixo, para a
esquerda, para a direita.

Ajusta a localização da imagem
na tela.

Auto Ajuste Activado
Desactivado

Otimiza automaticamente a
qualidade das imagens de
computador (quando ativada).

Overscan Automático
Desactivado
4%
8%

Muda a relação da imagem
projetada para tornar as bordas
visíveis por uma percentagem
selecionável ou automaticamente
quando usar uma fonte de
entrada HDMI.

Avançado — Veja a tabela de configurações
Avançado neste tópico.

Configurações Avançado
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Configuração Opções Descrição
Limite de Vídeo HDMI Automático

Normal
Expandido

Configura o limite de vídeo para
que ele corresponda à
configuração do dispositivo
conectado à porta de entrada
HDMI.
Automático: detecta o alcance
de vídeo automaticamente.
Normal: para imagens que não
sejam de computador; selecione
se as áreas em preto da imagem
estiverem muito claras.
Expandido: para imagens de
computador; selecione se a
imagem estiver muito escura.

Sinal entrada Automático
RGB
Componentes

Especifica o tipo de sinal das
fontes de entrada conectadas às
portas de computador.
Automático: detecta o sinal
automaticamente.
RGB: corrige a cor para entrada
de computador/vídeo RGB.
Componentes: corrige a cor
para entrada de vídeo
componente.

Sinal Vídeo Automático
Vários padrões de vídeo.

Especifica o tipo de sinal das
fontes de entrada conectadas às
portas de vídeo.
Automático: detecta o sinal
automaticamente.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
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Configuração de opções do projetor - menu Definição
As opções no menu Definição permitem que você personalize várias funções do projetor. Os
parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

Configuração Opções Descrição
Keystone H/V Keystone

Quick Corner
Ajusta o formato da imagem para
que fique retangular (horizontal e
verticalmente).
H/V Keystone: permite que
corrija manualmente os lados
vertical e horizontal.
Quick Corner: selecione para
corrigir o formato e o
alinhamento da imagem usando
uma exibição na tela.
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Configuração Opções Descrição
Split Screen Tamanho da Tela

Fonte
Alternar Telas
Fonte de Áudio
Alinhar
Exibir Código QR

Divide a área de visualização
horizontalmente e exibe duas
imagens lado a lado (aperte Esc
para cancelar a exibição em tela
dividida).

Volume Diversos níveis disponíveis. Ajusta o volume do sistema de
alto-falantes do projetor; você
pode definir o nível do volume
para cada fonte de entrada
separadamente.

Bloquear definição Bloqueio operação Controla a trava de botões do
projetor para segurança do
equipamento.
Bloqueio geral: trava todos os
botões.
Bloqueio operac: trava todos os
botões, com exceção do botão
de alimentação.
Desactivado: nenhum botão é
travado.

Forma do ponteiro Três formatos disponíveis. Muda o formato do ponteiro do
controle remoto.

Sensor Ctrl Remoto Fr./Post.
Frontal
Posterior
Desactivado

Limita a recepção de sinais do
controle remoto pelos receptores
do projetor. Desactivado: deixa
todos os receptores desativados.
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Configuração Opções Descrição
Botão Usuário Consumo de Energia

Informação
Desentrelaçamento
Sub-título
Testar modelo
Resolução
Exibir Código QR

Designa a opção de menu para o
botão User no controle remoto
para acesso em um toque.

Modelo Tela de Modelo
Tipo de Modelo
Modelo de Usuário
Testar modelo

Seleciona várias opções de
modelo de exibição.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
Tarefas relacionadas
Uso do controle remoto como um ponteiro
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Configuração de opções do projetor - menu Avançado
As configurações no menu Avançado permitem que personalize várias opções que controlam a
operação do projetor.

Configuração Opções Descrição
Tela Inicial Auto Exib. Tela Inicial

Função Person.1
Função Person.2

Selecione várias opções para a tela inicial do
projetor.
Auto Exib. Tela Inicial: controla se a tela
iniciar é exibida automaticamente quando o
projetor é ligado.
Função Person.1/Função Person.2: permite
que personalize as opções exibidas na tela
inicial e salve as configurações como
predefinições.
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Configuração Opções Descrição
Visor Mensagem

Visualizar fundo
Ecrã inicial
A/V Mute

Seleciona várias opções de exibição.
Mensagem: controla se as mensagens são
exibidas na tela.
Visualizar fundo: seleciona a cor da tela ou o
logotipo que aparece quando nenhum sinal é
recebido.
Ecrã inicial: determina se uma tela especial
aparece quando o projetor é ligado.
A/V Mute: seleciona a cor da tela ou o
logotipo que aparece quando A/V Mute está
ativado.

Sub-título Desactivado
CC1
CC2

Controla o uso de sub-títulos e seleciona o
tipo de legenda (legendas só são visíveis para
sinais NTSC conectados através da porta
Video).

Logótipo utilizador — Cria uma tela que o projetor exibe para se
identificar e aumentar a segurança.

Projecção Frontal
Frontal/Tecto
Posterior
Posterior/Tecto

Seleciona a posição do projetor com relação à
tela para que a imagem fique orientada
corretamente.
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Configuração Opções Descrição
Operação Direct Power On

Modo Alta Altitude
Procurar Fonte Auto
Ligação automática
Config. HDMI EQ

Seleciona várias opções de operação.
Direct Power On: liga o projetor ao conectá-
lo.
Modo Alta Altitude: regula a temperatura de
operação do projetor em altitudes maiores do
que 1500 metros.
Procurar Fonte Auto: detecta
automaticamente o sinal de imagem sendo
recebido quando o projetor está ligado.
Ligação automática: liga o projetor
automaticamente quando recebe um sinal de
imagem (disponível apenas quandoModo de
espera é definido como Comunic. Activada).
Config. HDMI EQ: ajusta o nível do sinal de
entrada HDMI dependendo do dispositivo
conectado.

Configurações A/V Saída A/V
Saída de Áudio
Saída de Áudio HDMI

Selecione o seguinte quando o projetor está
em modo de espera (desligado) e a
configuraçãoModo de espera no menu ECO
está configurada como Comunic. Activada:
Saída A/V: Sempre envia o som e as imagens
para o equipamento externo quando o projetor
está desligado.
Saída de Áudio: seleciona a fonte de áudio
para o som; Auto reproduz o som da última
fonte de imagem selecionada.
Saída de Áudio HDMI: seleciona a fonte de
áudio para imagens HDMI.

ID do Projector Desactivado
1 a 9

Configura o projetor para um número
específico de ID o qual permite que use um
controle remoto para controlar projetores
individualmente.
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Configuração Opções Descrição
Config.
Programação

Programar
Redef. Program.
Configuração concluída

Agenda eventos do projetor para que ocorram
automaticamente em dias e horas
selecionados.

Língua Vários idiomas disponíveis. Seleciona o idioma do menu do projetor e das
mensagens (não é modificado pela opção
Reiniciar).

Tema principal: Ajuste das definições de menu

Configuração de rede do projetor - menu Rede
As configurações no menu Rede permitem que veja a informação de rede e configure o projetor para
monitoramento e controle em uma rede.

Configuração Opções Descrição
Alimentação Wireless Wireless LAN ON

Desactivado
Ativa o modo de rede sem fios.
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Configuração Opções Descrição
Info rede - Rede sem fio Modo de ligação

Sistema LAN sem fios
Nível da antena
Nome do projector
SSID
DHCP
Endereço IP
Máscara sub-rede
Endereço gateway
Endereço MAC
Código de região
IPv6

Exibe o estado da rede sem fios
e detalhes.

Info rede - Rede com fio
(PowerLite X39/W39)

Nome do projector
DHCP
Endereço IP
Máscara sub-rede
Endereço gateway
Endereço MAC
Endereço IPv6 (Manual)
Endereço IPv6 (Auto)

Exibe o estado da rede com fios
e outros detalhes.

Exibir Código QR — Exibe o código QR para conexão
com dispositivo iOS ou Android
usando o aplicativo Epson
iProjection.

Configuração de Rede Acessa menus adicionais de
rede.

Configura as opções de rede.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
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Tarefas relacionadas
Seleção das configurações de rede com fio

Configuração de opções do projetor - menu ECO
As configurações do menu ECO permitem que você personalize as funções do projetor para
economizar energia. Quando selecionar uma configuração para salvar energia, um ícone de folha
aparece ao lado do item de menu.

Configuração Opções Descrição
Consumo de Energia Normal

ECO
Seleciona o modo de brilho da
lâmpada do projetor.
Normal: define o brilho máximo
da lâmpada.
ECO: reduz o brilho da lâmpada
e o barulho do ventilador, e
economiza energia e vida da
lâmpada.
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Configuração Opções Descrição
Otimizador de Luz Activado

Desactivado
Quando o Consumo de Energia
está configurado como Normal e
a Íris Automática está
desativada, o brilho da lâmpada
é ajustado com base na imagem
projetada; você pode configurar
esta opção para cada modo de
cor.

Modo Repouso Activado
Desactivado

O projetor entra
automaticamente no modo de
repouso depois de um período
de inatividade.

Hora Modo Repouso 1 a 30 minutos Determina o intervalo do Modo
Repouso.

Tempor. tampa lente Activado
Desactivado

Desliga o projetor
automaticamente depois de 30
minutos se a tampa da lente
estiver fechada.

Tempor. Mudo A/V Activado
Desactivado

Desliga o projetor
automaticamente depois de 30
minutos se a opção A/V Mute
estiver ativada.

Modo de espera Comunic. Activada
Comunic. Desat.

Comunic. Activada indica que o
projetor pode ser monitorado e
controlado em rede quando ele
está em modo de espera.

Visualização ECO Activado
Desactivado

Exibe um ícone de folha no canto
inferior esquerdo da tela
projetada para indicar o estado
de economia de energia quando
o brilho da lâmpada muda.

Tema principal: Ajuste das definições de menu
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Exibição da informação do projetor - menu Informação
Você pode exibir informação a respeito do projetor e das fontes de entrada se acessar o menu
Informação. No entanto, você não pode mudar configurações no menu.

Selecione Versão para exibir a versão de firmware do projetor. Selecione Info de projetor para exibir
as configurações exibidas abaixo.

Observação: Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada. O temporizador
da lâmpada não registrará o tempo de uso até que seja utilizado por, no mínimo, 10 horas.

Item de informação Descrição
Horas da Lâmpada Exibe o número de horas (H) que a lâmpada foi usada nos modos

de consumo de energia Normal e ECO; se a informação aparecer
em amarelo, obtenha uma lâmpada original Epson para
substituição.

Fonte Exibe o nome da porta à qual a fonte de entrada está conectada.
Sinal entrada Exibe a configuração do sinal de entrada na fonte de entrada atual.
Resolução Exibe a resolução da fonte de entrada atual.
Sinal Vídeo Exibe o formato do sinal de entrada de vídeo na fonte de entrada

atual.
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Item de informação Descrição
Taxa renovação Exibe a taxa de renovação da fonte de entrada atual.
Info sinc Fornece informações que podem ser necessárias ao técnico de

manutenção.
Estado Fornece informações sobre os problemas do projetor que podem

ser necessárias ao técnico de manutenção.
Número de Série Exibe o número de série do projetor.
Event ID Exibe o número de ID do evento que corresponde a um problema

específico do projetor; veja a lista de códigos de ID de evento.

Lista de códigos de evento
Tema principal: Ajuste das definições de menu

Lista de códigos de evento
Se a opção Event ID no menu Informação exibir um número de código, consulte a lista de códigos de
identificação de evento para a solução do problema do projetor associado ao código.

Códigos de
evento

Causa e solução

0038 Incompatibilidade de sistema LAN sem fios. Verifique as configurações de LAN sem
fios para o dispositivo móvel e projetor, depois tente conectar novamente.0042

0041 A conexão falhou. Apague a informação do projetor gravada no computador e tente
fazer a conexão novamente.

0432 O software de rede não iniciou. Desligue e ligue o projetor novamente.
0435
0433 Não é possível exibir as imagens transferidas. Reinicie o software de rede.
0434 Comunicação em rede instável. Verifique o status de comunicação em rede,

aguarde alguns instantes e tente se conectar à rede novamente.0481
0482
0485
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Códigos de
evento

Causa e solução

0483 O software de rede encerrou inesperadamente. Verifique o estado da comunicação
em rede e desligue e ligue o projetor novamente.04FE

0484 A comunicação com o computador foi desconectada. Reinicie o software de rede.
0479 Ocorreu um erro de sistema do projetor. Desligue e ligue o projetor novamente.
04FF
0891 Não é possível encontrar um ponto de acesso com o mesmo SSID. Configure o seu

computador, ponto de acesso e projetor no mesmo SSID.
0892 O tipo de autenticação WPA/WPA2 não corresponde. Certifique-se de que as

configurações de segurança da rede sem fios estão corretas.
0894 A comunicação com o ponto de acesso não autorizado foi desconectada. Entre em

contato com o seu administrador de rede.
0898 A obtenção do endereço de DHCP não teve sucesso. Certifique-se de que o

servidor DHCP está funcionando corretamente. Se você não estiver usando DHCP,
desligue a configuração do DHCP nos menus de rede.

0899 Ocorreu um erro de comunicação.
089A O tipo de autenticação EAP do projetor não corresponde à rede. Cheque as

configurações de segurança da LAN sem fio e certifique-se de que o certificado de
segurança está instalado corretamente.

089B A autenticação do servidor EAP falhou. Cheque as configurações de segurança da
rede local sem fio e certifique-se de que o certificado de segurança está instalado
corretamente.

089C A autenticação do cliente EAP falhou. Cheque as configurações de segurança da
rede local sem fio e certifique-se de que o certificado de segurança está instalado
corretamente.

089D Troca de chave falhou. Cheque as configurações de segurança da rede local sem
fio e certifique-se de que o certificado de segurança está instalado corretamente.

0920 A bateria interna que salva as configurações de data e hora do projetor está
acabando. Entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Tema principal: Exibição da informação do projetor - menu Informação
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Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar
Você pode retornar a maioria das configurações do projetor aos valores iniciais usando a opção
Reiniciar tudo no menu Reiniciar.
Você também pode retornar o contador de uso da lâmpada para zero quando substituir a lâmpada se
usar a opção Reinic. Horas Lâmpada.

Não é possível restabelecer as seguintes configurações usando a opção Reiniciar tudo:
• Sinal entrada
• Logótipo utilizador
• Config. Programação
• Língua
• Itens do menu Rede
• Horas da lâmpada
• Palavra-passe
• Zoom (PowerLite S39)
• Data & Hora
• Visualizar fundo
• Ecrã inicial
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• A/V Mudo
Tema principal: Ajuste das definições de menu
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Manutenção e transporte do projetor
Siga as instruções nestas seções para fazer a manutenção e transportar o seu projetor.
Manutenção do projetor
Transporte do projetor

Manutenção do projetor
O seu projetor precisa de pouca manutenção para continuar funcionando da melhor maneira possível.
Pode ser necessário limpar a lente periodicamente, além de limpar o filtro de ar e as aberturas de
exaustão para prevenir que o projetor sobreaqueça se a ventilação ficar bloqueada.
A lâmpada, o filtro de ar e as pilhas do controle remoto são as únicas peças que deve substituir. Se
alguma outra parte precisar de substituição, entre em contato com a Epson ou com um técnico
autorizado Epson.

Aviso: Antes de limpar qualquer parte do projetor, desligue-o e desconecte o cabo de alimentação.
Nunca abra nenhuma tampa do projetor, exceto nos casos especificamente explicados neste manual. A
voltagem elétrica presente no projetor é perigosa e pode causar ferimentos graves.

Aviso: Exceto nos casos especificamente explicados neste manual, não tente efetuar reparos no
produto. A manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais de assistência
técnica devidamente qualificados.

Limpeza da lente
Limpeza do gabinete do projetor
Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Manutenção da lâmpada do projetor
Substituição das pilhas do controle remoto
Tema principal:Manutenção e transporte do projetor

Limpeza da lente
Limpe a lente do projetor periodicamente ou quando houver poeira ou manchas na superfície.
• Para remover poeira ou manchas, limpe a lente cuidadosamente com papel próprio para limpeza de
lentes.
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• Se necessário, umedeça um pano macio sem fiapos com a solução para a limpeza de lentes e passe
delicadamente sobre sua superfície. Não borrife líquidos diretamente na lente.

Aviso: Não use um limpador de lentes que contenha gás inflamável. O calor elevado gerado pela
lâmpada do projetor pode causar um incêndio.

Cuidado: Não use limpa-vidros ou qualquer material áspero para limpar a lente e não deixe que a
lente sofra impacto; isso pode danificá-la. Não use ar comprimido ou os gases podem deixar um
resíduo. Evite tocar na lente com as mãos nuas para evitar que suas impressões digitais marquem ou
danifiquem a superfície da lente.

Tema principal:Manutenção do projetor

Limpeza do gabinete do projetor
Antes de limpar o gabinete, desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
• Para remover pó ou sujeira, limpe a superfície externa com um pano macio, seco e sem fiapos.
• Para remover sujeira mais difícil, use um pano umedecido com água e sabão. Não borrife líquidos
diretamente no projetor.

Cuidado: Não utilize cera, álcool, benzina, diluente de tinta ou outros produtos químicos para limpar
o projetor. Esses produtos podem danificar o gabinete. Não use ar comprimido ou os gases podem
deixar um resíduo inflamável.

Tema principal:Manutenção do projetor

Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Fazer a manutenção do filtro com regularidade é importante para conservar o seu projetor. O seu
projetor Epson foi concebido com um filtro de fácil acesso e que pode ser substituído pelo usuário, para
proteger o seu projetor e tornar a manutenção fácil. O intervalo de manutenção do filtro dependerá do
ambiente.
Se a manutenção não for feita com regularidade, o seu projetor Epson lhe notificará quando a
temperatura dentro do projetor alcançar um nível alto. Não espere até que esse aviso apareça para
fazer a manutenção do filtro do projetor, pois a exposição prolongada a altas temperaturas pode reduzir
a vida útil do seu projetor ou da lâmpada.
Danos causados devido a não-execução da manutenção adequada do projetor ou do filtro podem não
ser cobertos pela garantia do projetor ou da lâmpada.
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Limpeza do filtro de ar e do exaustor
Substituição do filtro de ar
Tema principal:Manutenção do projetor
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor

Limpeza do filtro de ar e do exaustor
Limpe o filtro de ar do projetor ou as aberturas de exaustão se ficarem empoeiradas, ou caso veja uma
mensagem pedindo que faça a limpeza.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
2. Remova cuidadosamente a poeira usando um aspirador de pó pequeno específico para

computadores ou uma escova macia (como um pincel de pintura).

Observação: Você pode remover o filtro de ar para limpar os dois lados dele. Não lave o filtro de ar
na água, ou use qualquer detergente ou solvente para limpá-lo.

Cuidado: Não use ar comprimido. Os gases podem deixar resíduos inflamáveis ou empurrar poeira
e detritos nas peças óticas do projetor e outras áreas sensíveis.

3. Se for difícil remover a poeira ou se o filtro de ar estiver danificado, substitua-o.
Tema principal:Manutenção do filtro de ar e do exaustor
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Substituição do filtro de ar
É necessário substituir o filtro de ar nestas situações:
• Se depois de limpar o filtro de ar, aparecer uma mensagem pedindo que o limpe ou substitua.
• Se o filtro de ar estiver danificado ou rasgado.
Você pode substituir o filtro de ar enquanto o projetor estiver montado no teto ou em uma mesa.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
2. Abra a tampa do compartimento do filtro de ar cuidadosamente.
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3. Remova o filtro de ar do projetor.

Observação: Os filtros de ar contêm resina ABS e espuma de poliuretano. Desfaça-se dos filtros de
ar usados de acordo com as regulamentações locais.
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4. Coloque o novo filtro de ar no projetor conforme mostrado e aperte-o cuidadosamente até que ele
trave no lugar.

5. Feche a tampa do compartimento do filtro de ar.
Tema principal:Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Referências relacionadas
Equipamento opcional e peças de reposição

Manutenção da lâmpada do projetor
O projetor conta o número de horas de uso da lâmpada e exibe esta informação no sistema de menus
do projetor.
Substitua a lâmpada assim que for possível quando acontecer o seguinte:
• A imagem projetada ficar mais escura ou começar a se deteriorar.
• Aparecer uma mensagem pedindo que substitua a lâmpada quando você ligar o projetor.
• A luz da lâmpada do projetor piscar na cor laranja e a luz de energia piscar na cor azul.
Substituição da lâmpada
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Reinicialização do temporizador da lâmpada
Tema principal:Manutenção do projetor
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor
Exibição da informação do projetor - menu Informação

Substituição da lâmpada
Antes de substituir a lâmpada, deixe o projetor esfriar por pelo menos uma hora para que a lâmpada
não esteja quente.

Aviso: Deixe a lâmpada esfriar completamente antes de substituí-la para evitar ferimentos.

Você pode substituir a lâmpada enquanto o projetor estiver montado no teto, se necessário.
1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
2. Permita que a lâmpada do projetor esfrie por pelo menos uma hora.
3. Use a chave de fenda incluída com a lâmpada de substituição para soltar o parafuso que segura a

tampa da lâmpada.

Aviso: Se a lâmpada estiver quebrada, fragmentos de vidro podem estar soltos dentro do
compartimento da lâmpada. Tenha cuidado ao remover vidro quebrado para evitar ferimentos. Se o
projetor estiver instalado no teto, ponha-se para o lado da tampa do compartimento da lâmpada e
não embaixo dela; pedaços de vidro podem cair nos seus olhos ou boca quando abrir a tampa do
compartimento da lâmpada.
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4. Deslize a tampa da lâmpada para fora e retire-a do lugar.

5. Solte os parafusos que prendem a lâmpada ao projetor. Os parafusos não saem totalmente.
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6. Segure a parte elevada da lâmpada e remova a lâmpada com cuidado para fora do projetor.

Observação: A(s) lâmpada(s) deste equipamento contém mercúrio. Entre em contato com os
órgãos reguladores locais e regionais para obter informações sobre eliminação e reciclagem de
resíduos. Não a jogue no lixo comum.

7. Insira a nova lâmpada no projetor cuidadosamente. Caso não se encaixe com facilidade, verifique
se está na posição certa.

Cuidado: Não toque em nenhuma parte de vidro para evitar que a lâmpada falhe prematuramente.
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8. Encaixe a lâmpada firmemente e aperte os parafusos para prendê-la no lugar.

Cuidado: Não aperte muito os parafusos.

9. Recoloque a tampa da lâmpada e aperte o parafuso para prendê-la no lugar.
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Observação: Certifique-se de que a tampa da lâmpada esteja instalada firmemente ou a lâmpada
não acenderá.

Reinicie o contador da lâmpada para que ele conte o tempo de uso da nova lâmpada.
Tema principal:Manutenção da lâmpada do projetor
Referências relacionadas
Equipamento opcional e peças de reposição
Tarefas relacionadas
Reinicialização do temporizador da lâmpada

Reinicialização do temporizador da lâmpada
Você precisa reiniciar o contador da lâmpada depois de substituí-la para eliminar a mensagem de
substituição e para que a contagem de uso seja correta.

Observação: Não reinicie o temporizador da lâmpada se não a tiver substituído, para evitar informação
incorreta de uso.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botãoMenu.
3. Selecione o menu Reiniciar e pressione Enter.

4. Selecione Reinic. Horas Lâmpada e pressione Enter.
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Você verá uma mensagem perguntando se deseja reiniciar as horas da lâmpada.
5. Selecione Sim e pressione Enter.
6. PressioneMenu ou Esc para sair do sistema de menus.
Tema principal:Manutenção da lâmpada do projetor
Tarefas relacionadas
Substituição da lâmpada

Substituição das pilhas do controle remoto
O controle remoto utiliza duas pilhas alcalinas ou de manganês de tamanho AA. Troque as pilhas assim
que a carga acabar.

Cuidado: Use apenas o tipo de pilha especificado neste manual. Não instale pilhas de tipos diferentes
ou misture pilhas novas e velhas.

1. Remova a tampa do compartimento da pilha conforme mostrado.

2. Remova as pilhas velhas.

Aviso: Se a pilha tiver vazado, limpe a área com um pano macio e evite que suas mãos entrem em
contato com o fluido. Se o fluido entrar em contato com suas mãos, lave-as imediatamente para
evitar ferimentos.
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3. Coloque a pilha com as extremidades marcadas como + e – na posição mostrada.

4. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas, pressionando-a até que ela feche fazendo um som
de "clique".

Aviso: Desfaça-se das pilhas usadas de acordo com as regulamentações locais. Não exponha as
pilhas ao calor ou ao fogo. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças; elas podem causar
asfixia e são muito perigosas se ingeridas.

Tema principal:Manutenção do projetor

Transporte do projetor
O projetor contém peças de precisão e algumas delas são de vidro. Siga estas instruções para
transportar, despachar ou armazenar o projetor com segurança:
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• Feche a tampa para proteger a lente.
• Remova os equipamentos conectados ao projetor.
• Use uma maleta de transporte para transportar o projetor nas mãos.
• Quando transportar o projetor por uma distância grande ou quando despachá-lo, coloque-o em uma
maleta. Depois, coloque a maleta em uma caixa firme com proteção ao redor da maleta e marque-a
como “Frágil”.

• Quando despachar o projetor para conserto, coloque-o em sua embalagem original, se possível, ou
use materiais equivalentes com proteção ao redor do projetor. Marque a caixa como “Frágil”.

Observação: A Epson não se responsabiliza por qualquer dano ocorrido durante o transporte.

Tema principal:Manutenção e transporte do projetor
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Solução de problemas
Veja as soluções nestas seções se você tiver problemas com o uso do projetor.
Dicas para problemas de projeção
Luzes de estado do projetor
Uso da ajuda do projetor
Soluções para problemas de imagem ou som
Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Resolução de problemas de rede
Onde obter ajuda

Dicas para problemas de projeção
Se o projetor não estiver funcionando corretamente, tente desligá-lo e desconectá-lo. Em seguida,
conecte novamente o cabo e ligue o projetor.
Se isso não resolver o problema, verifique o seguinte:
• As luzes no projetor podem indicar o problema.
• A opção de ajuda na tela inicial pode exibir informação sobre problemas comuns, se o projetor estiver
em uso.

• As soluções neste manual podem ajudá-lo a resolver muitos problemas.
Se nenhuma destas soluções ajudar, você pode contactar a Epson para obter suporte técnico.
Tema principal: Solução de problemas
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor
Onde obter ajuda
Tarefas relacionadas
Uso da ajuda do projetor
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Luzes de estado do projetor
As luzes do projetor indicam as condições do equipamento e informam a ocorrência de problemas.
Verifique o estado e cor das luzes e procure por uma solução na tabela aqui.

1 Luz de energia
2 Luz Status (estado)
3 Luz Lamp (lâmpada)
4 Luz Temp (temperatura)

Estado do projetor

Luz de
energia

Luz Status
(estado)

Luz Lamp
(lâmpada)

Luz Temp
(temperatura)

Estado e solução

Azul Azul Apagada Apagada Operação normal.
Azul Piscando azul Apagada Apagada Aquecendo ou esfriando.
Azul Apagada Apagada Apagada Em modo de espera ou repouso.
Piscando azul Apagada Apagada Apagada Preparando para monitoramento

em rede.
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Luz de
energia

Luz Status
(estado)

Luz Lamp
(lâmpada)

Luz Temp
(temperatura)

Estado e solução

Piscando azul O estado da
luz varia

O estado da
luz varia

Piscando
laranja

O projetor está muito quente.
• Certifique-se de que as
aberturas de ar e o filtro de ar
não estão entupidos com poeira
ou obstruídos por objetos
próximos.

• Limpe ou substitua o filtro de ar.
• Certifique-se de que a
temperatura ambiental não está
muito alta.

Apagada Piscando azul Apagada Laranja O projetor superaqueceu e
desligou; deixe-o desligado
durante aproximadamente cinco
minutos para que esfrie, depois
faça o seguinte:
• Certifique-se de que as
aberturas de ar e o filtro de ar
não estão entupidos com poeira
ou obstruídos por objetos
próximos.

• Limpe ou substitua o filtro de ar.
• Se estiver operando um projetor
a uma alta altitude, ative a
funçãoModo Alta Altitude.

• Se o problema persistir,
desconecte o projetor e entre em
contato com a Epson para obter
ajuda.
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Luz de
energia

Luz Status
(estado)

Luz Lamp
(lâmpada)

Luz Temp
(temperatura)

Estado e solução

Apagada Piscando azul Laranja Apagada A lâmpada ou a tampa da lâmpada
tem um problema.
• Veja se a lâmpada está
queimada, quebrada ou
instalada incorretamente;
recoloque ou substitua a
lâmpada conforme necessário.

• Limpe ou substitua o filtro de ar.
• Se estiver operando um projetor
a uma alta altitude, ative a
funçãoModo Alta Altitude.

• Se o problema persistir,
desconecte o projetor e entre em
contato com a Epson para obter
ajuda.

• Verifique se a tampa da lâmpada
está instalada corretamente.

Piscando azul O estado da
luz varia

Piscando
laranja

O estado da
luz varia

Substitua a lâmpada em breve
para evitar danos; não continue a
usar o projetor.

Apagada Piscando azul Apagada Piscando
laranja

Um ventilador ou sensor está com
problema; desligue o projetor,
desconecte-o e entre em contato
com a Epson para obter ajuda.

Apagada Piscando azul Piscando
laranja

Apagada Há um erro interno do projetor;
desligue o projetor, desconecte-o e
entre em contato com a Epson
para obter ajuda.

Apagada Piscando azul Piscando
laranja

Piscando
laranja

Há um erro com a íris automática;
desligue o projetor, desconecte-o e
entre em contato com a Epson
para obter ajuda.
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Luz de
energia

Luz Status
(estado)

Luz Lamp
(lâmpada)

Luz Temp
(temperatura)

Estado e solução

Apagada Piscando azul Laranja Laranja Há um erro com a energia;
desligue o projetor, desconecte-o e
entre em contato com a Epson
para obter ajuda.

Observação: Se as luzes exibirem um padrão não indicado aqui, desligue o projetor, desconecte-o e
entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Tema principal: Solução de problemas
Conceitos relacionados
Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Manutenção da lâmpada do projetor
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Avançado
Onde obter ajuda
Tarefas relacionadas
Desligar o projetor

Uso da ajuda do projetor
Você pode exibir informação para ajudá-lo a resolver problemas comuns usando o sistema de ajuda do
projetor.
1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botão Home no projetor ou no controle remoto.
3. Aperte os botões de seta para selecionar Help.
4. Pressione Enter.

O menu de ajuda é exibido.
5. Pressione os botões de seta para cima e para baixo para selecionar o problema que deseja

resolver.
6. Pressione Enter para ver as soluções.
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7. Quando terminar, siga uma destas sugestões:
• Para selecionar outro problema que deseja solucionar, aperte Esc.
• Para sair do sistema de ajuda, pressione o botão Home.

Tema principal: Solução de problemas

Soluções para problemas de imagem ou som
Verifique as soluções nestas seções se tiver problemas com imagens projetadas ou com o som.
Soluções para quando a imagem não aparecer
Soluções para quando a imagem estiver incorreta ao usar a função de exibição USB
Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer
Soluções quando a mensagem “Não Suportado” aparecer
Soluções para quando somente parte da imagem aparecer
Soluções para quando a imagem não estiver retangular
Soluções para quando a imagem tiver ruído ou estática
Soluções para quando a imagem estiver embaçada ou borrada
Soluções para quando o brilho ou as cores da imagem estiverem incorretos
Soluções para problemas de som
Tema principal: Solução de problemas

Soluções para quando a imagem não aparecer
Se nenhuma imagem aparecer, tente o seguinte:
• Certifique-se de que a tampa da lente esteja completamente aberta.
• Aperte o botão A/V Mute no controle remoto para ver se a imagem não foi temporariamente
desativada.

• Certifique-se de que todos os cabos necessários estejam conectados firmemente e de que o projetor
e as fontes de vídeo conectadas estejam ligados.

• Aperte o botão de energia do projetor para sair do modo de repouso ou espera. Além disso, veja se o
computador conectado está no modo de repouso ou exibindo um protetor de tela.

• Pressione o botãoMenu. Se o menu do projetor não for exibido, pode haver um problema com a
fonte de vídeo conectada, com a conexão do cabo ou com a porta.

• Verifique as configurações no menu Sinal para certificar-se de que elas estejam corretas para a fonte
de vídeo sendo usada.
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• Ajuste a configuração de Brilho ou selecione Normal como a configuração de consumo de energia.
• Verifique a configuração Visor para certificar-se de que a opçãoMensagem esteja configurada como
Activado.

• Se o projetor não responder quando apertar os botões de painel de controle, os botões podem estar
travados. Destrave os botões.

• Se o projetor não responder quando apertar os botões no controle remoto, certifique-se de que os
receptores do controle remoto estejam ativados.

• Para imagens projetadas com o Windows Media Center, reduza o tamanho da tela do modo de tela
cheia.

• Para imagens projetadas a partir de aplicações usando o Windows DirectX, desative as funções
DirectX.

• O projetor pode não conseguir projetar vídeos com direitos autorais que você reproduza a partir de
um computador. Para mais detalhes, consulte o manual fornecido com o seu computador.

• Se outras soluções não resolverem o problema, reinicie todas as configurações do projetor usando as
opções no menu Reiniciar.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Configuração de opções do projetor - menu Avançado
Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar
Tarefas relacionadas
Desbloqueio dos botões do projetor

Soluções para quando a imagem estiver incorreta ao usar a função de exibição USB
Se nenhuma imagem aparecer ou se a imagem aparecer incorreta ao usar a função de exibição USB,
tente as seguintes soluções:
• Aperte o botão USB no controle remoto.
• Verifique se o software de exibição USB foi instalado corretamente. Instale-o manualmente, se
necessário.

• Em um Mac, selecione o ícone USB Display no Dock ou na pasta Aplicativos.
• Para imagens projetadas com o Windows Media Center, reduza o tamanho da tela do modo de tela
cheia.
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• Para imagens projetadas a partir de aplicações usando o Windows DirectX, desligue funções DirectX.
• Se o cursor do mouse piscar, selecione Torne mais suave o movimento do ponteiro do mouse no
programa de definições do Epson USB Display em seu computador.

• Desative a opção Transferir janela de camada no programa Epson USB Display no seu
computador.

• Se você estiver projetando usando o formato de vídeo 1080p e mudar a resolução do computador
durante a projeção, a qualidade do vídeo e o desempenho podem diminuir.

• Certifique-se de que está usando a versão mais recente do software de USB Display. É possível
baixar a versão mais atualizada no website da Epson. Visite epson.com.br/suporte e selecione o seu
projetor.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Tarefas relacionadas
Conexão ao computador para vídeo e áudio USB

Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer
Se a mensagem “Sem Sinal” aparecer, tente o seguinte:
• Aperte o botão Source Search e aguarde alguns segundos até a imagem aparecer.
• Pressione o botão Home no controle remoto para selecionar a partir de uma lista de fontes
disponíveis (mostradas em texto em preto).

• Ligue o computador ou a fonte de vídeo conectada e aperte Play para iniciar a apresentação, se
necessário.

• Verifique a conexão do projetor com as fontes de vídeo.
• Caso tenha conectado um laptop ao projetor, verifique se o equipamento está configurado para exibir
imagens em um monitor externo.

• Se necessário, desligue o projetor e o computador ou fonte de vídeo conectada e depois volte a ligá-
los.

• Se estiver projetando a partir de uma fonte HDMI, troque o cabo HDMI por um mais curto.
• Se outras soluções não resolverem o problema, reinicie todas as configurações do projetor usando as
opções no menu Reiniciar.

Exibição a partir de um laptop PC
Exibição a partir de um laptop Mac
Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
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Referências relacionadas
Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar
Tarefas relacionadas
Seleção de uma fonte de imagem

Exibição a partir de um laptop PC
Caso veja a mensagem “Sem Sinal” quando exibir de um laptop PC, você precisa configurar o laptop
para exibir em um monitor externo.
1. Aperte e segure a tecla Fn do laptop e aperte a tecla marcada com um ícone de monitor ou

CRT/CLD. (Veja o manual do laptop para detalhes.) Espere alguns segundos até que a imagem
apareça. Para exibir tanto no monitor do laptop como no projetor, tente apertar as mesmas teclas
mais uma vez.

Observação: EmWindows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla Windows e aperte P ao mesmo
tempo, depois clique em Duplicar.

2. Se a mesma imagem não for exibida no laptop e no projetor, verifique o utilitárioMonitor do
Windows para certificar-se de que a porta de monitor externa está ativada e que o modo de desktop
estendido está desativado. (Consulte o manual do computador ou do Windows para instruções.)

3. Se necessário, verifique as configurações da placa de vídeo e defina a opção de exibição múltipla
como Clonar, Espelhar ou Duplicar.

Tema principal: Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer
Exibição a partir de um laptop Mac

Caso veja a mensagem “Sem Sinal” quando exibir de um laptop Mac, você precisa configurar o laptop
para exibir imagem espelhada. (Consulte o manual do laptop para mais detalhes.)
1. Abra o utilitário Preferências do Sistema e selecioneMonitores,Monitor, ou LCD Colorido.
2. Clique na guia Organização ou Organizar.
3. Selecione a opção Espelhar Monitores.
Tema principal: Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer

Soluções quando a mensagem “Não Suportado” aparecer
Se a mensagem “Não suportado” aparecer, tente o seguinte:
• Verifique se a entrada de sinal correta está selecionada no menu Sinal.
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• Certifique-se de que a resolução de exibição do computador não exceda a resolução do projetor e o
limite de frequência. Se necessário, selecione uma resolução diferente para o seu computador. (Veja
o manual do computador para detalhes.)

• Como teste, tente configurar a resolução de exibição de computador na opção mais baixa e depois
tente aumentá-la aos poucos conforme necessário.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Formatos de vídeo compatíveis

Soluções para quando somente parte da imagem aparecer
Se somente parte da imagem do computador aparecer, tente o seguinte:
• Pressione o botão Auto do controle remoto para otimizar o sinal de imagem.
• Certifique-se de que a configuração de Resolução no menu Sinal esteja correta para o sinal de
entrada.

• Tente ajustar a posição da imagem usando a configuração de menu Posição.
• Pressione o botão Aspect no controle remoto para selecionar um parâmetro diferente.
• Se você deu zoom na imagem usando os botões E-Zoom, aperte o botão Esc até que o projetor
retorne ao tamanho inteiro da imagem.

• Verifique os cabos conectando o computador ou fonte de vídeo ao projetor. Tente conectar cabos
diferentes.

• Verifique as configurações de exibição do computador para desativar a exibição em dois monitores e
configurar a resolução dentro dos limites do projetor. (Veja o manual do computador para detalhes.)

• Verifique a resolução para os seus arquivos de apresentação para ver se eles foram criados com uma
resolução diferente daquela sendo usada para a projeção. (Veja a ajuda do software para detalhes.)

• Certifique-se de que fez a configuração Projecção corretamente.
Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Formatos de vídeo compatíveis
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Soluções para quando a imagem não estiver retangular
Se a imagem projetada não estiver retangular, tente as seguintes soluções:
• Ative os ajustes automáticos de keystone usando os menus do projetor.
• Coloque o projetor diretamente em frente à tela e centralizado, se possível.
• Se ajustou a altura do projetor usando os pés dele, aperte os botões de keystone no projetor para
ajustar o formato da imagem.

• Ajuste a posição do controle deslizante de keystone horizontal do projetor.
• Ajuste a configuração Quick Corner para corrigir o formato da imagem.
Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Conceitos relacionados
Formato da imagem
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu Definição

Soluções para quando a imagem tiver ruído ou estática
Se a imagem projetada tiver uma aparência de interferência eletrônica (ruído) ou estática, tente o
seguinte:
• Verifique os cabos conectando o seu computador ou fonte de vídeo ao projetor. Eles devem:
• Estar separados do cabo de alimentação para prevenir interferência
• Estar conectados firmemente nas extremidades
• Não estar conectados a um cabo de extensão
• Ter um comprimento não maior do que 3 metros para cabos VGA/computador ou de 7,3 metros
para cabos HDMI

• Verifique as configurações no menu de Sinal do projetor para certificar-se de que elas correspondem
à fonte de vídeo.Se estiver disponível para a sua fonte de vídeo, ajuste as configurações
Desentrelaçamento e Redução ruído.

• Se estiver disponível para a sua fonte de vídeo, selecione Auto como a configuração de Resolução
no menu Sinal.

• Selecione uma configuração de resolução de vídeo e uma taxa de renovação compatíveis com o
projetor.
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• Se estiver projetando a partir de um computador, aperte o botão Auto no controle remoto para ajustar
automaticamente as funções de alinhamento e sincronização. Se o problema continuar, exiba uma
imagem uniforme na tela e ajuste manualmente as configurações de Alinhamento e Sinc.

• Se você conectou um cabo de extensão elétrico, tente projetar sem ele para ver se ele causa
interferência no sinal.

• Se estiver utilizando a função USB Display, desative a opção Transferir janela de camada no
programa Epson USB Display no seu computador.

• Tente usar um cabo diferente.
Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Formatos de vídeo compatíveis

Soluções para quando a imagem estiver embaçada ou borrada
Se a imagem projetada estiver embaçada ou borrada, tente as seguintes soluções:
• Ajuste o foco da imagem.
• Limpe a lente do projetor.

Observação: Para evitar condensação na lente depois de trazer o projetor de um ambiente frio, deixe
o projetor aquecer à temperatura ambiente antes de usá-lo.

• Posicione o projetor próximo à tela.
• Posicione o projetor de modo que o ângulo de ajuste do efeito trapézio não seja tão grande que
distorça a imagem.

• Ative os ajustes automáticos de keystone usando os menus do projetor.
• Ajuste a configuração da opção Nitidez no menu Imagem.
• Se estiver projetando a partir de um computador, aperte o botão Auto no controle remoto para ajustar
automaticamente as funções de alinhamento e sincronização. Se a imagem continuar embaçada ou
tiver faixas, exiba uma imagem uniforme na tela e ajuste manualmente as configurações de
Alinhamento e Sinc.

• Se for projetar de um computador, tente usar uma resolução menor ou tente corresponder à
resolução nativa do projetor.
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Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Conceitos relacionados
Colocação do projetor
Referências relacionadas
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Especificações gerais do projetor
Tarefas relacionadas
Ajustar o foco da imagem com o anel de foco
Limpeza da lente

Soluções para quando o brilho ou as cores da imagem estiverem incorretos
Se a imagem projetada estiver muito escura ou clara, ou as cores estiverem incorretas, tente as
seguintes soluções:
• Pressione o botão Color Mode no controle remoto para experimentar modos de cor diferentes para a
imagem e ambiente de projeção.

• Cheque as configurações de fonte de vídeo.
• Ajuste as configurações disponíveis no menu Imagem para a fonte de entrada atual, como Brilho,
Contraste, Cor, Temp. cor e/ou Saturação de cor.

• Certifique-se de que selecionou corretamente o Sinal entrada ou Sinal Vídeo no menu Sinal, se
disponível para a sua fonte de imagem.

• Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados firmemente ao projetor e ao dispositivo de
vídeo. Se você conectou cabos longos, tente conectar cabos mais curtos.

• Posicione o projetor próximo à tela.
• Se a imagem estiver escurecendo progressivamente, pode ser necessário substituir a lâmpada do
projetor.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Conceitos relacionados
Modo cor
Colocação do projetor
Referências relacionadas
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 723



193

Configuração de opções do projetor - menu ECO

Soluções para problemas de som
Se não houver som ou o volume estiver muito baixo ou muito alto, tente as seguintes soluções:
• Ajuste as configurações de volume do projetor.
• Aperte o botão A/V Mute no controle remoto para voltar a reproduzir o vídeo e o áudio se eles foram
parados temporariamente.

• Verifique a fonte de computador ou vídeo para certificar-se de que o volume esteja alto o suficiente e
que a saída de áudio esteja configurada para a fonte correta.

• Tente desconectar e reconectar o cabo de áudio.
• Verifique a conexão do cabo de áudio entre o projetor e a fonte de vídeo.
• Se não ouvir o som de uma fonte HDMI, configure o dispositivo conectado para saída PCM.
• Certifique-se de que qualquer cabo de áudio conectado esteja marcado como “Sem resistência”.
• Se estiver usando a função USB Display, ative a configuração de Envio de áudio para o projector
no programa Epson USB Display no seu computador.

• Se você estiver usando um Mac e não ouvir o som de uma fonte HDMI, certifique-se o seu Mac
suporta áudio através da porta HDMI. Se não, você precisa conectar um cabo de áudio.

• Se o volume do computador estiver configurado para o mínimo enquanto o volume do projetor estiver
configurado para o máximo, o ruído pode ficar misturado. Aumente o volume do computador e
diminua o volume do projetor.

• Se você ligar o projetor imediatamente após o desligar, os ventiladores podem trabalhar em alta
velocidade momentaneamente e causar um som inesperado. Isso é normal.

Tema principal: Soluções para problemas de imagem ou som
Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Verifique as soluções nestas seções se tiver problemas operando o projetor ou o controle remoto.
Soluções para problemas com o desligamento ou alimentação do projetor
Soluções para problemas com o controle remoto
Soluções para problemas de senha
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Tema principal: Solução de problemas

Soluções para problemas com o desligamento ou alimentação do projetor
Se o projetor não ligar quando apertar o botão de energia ou se ele desligar repentinamente, tente o
seguinte:
• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao projetor e a uma tomada
elétrica.

• Os botões do projetor podem estar travados para segurança. Destrave os botões ou use o controle
remoto para ligar o projetor.

• Se a lâmpada do projetor apagar repentinamente, ele pode ter entrado em modo de espera depois de
um período de inatividade. Aperte o botão de energia para despertar o projetor e ajuste o
Temporizador de desligamento para mudar o intervalo de repouso.

• Se o botão de energia no controle remoto não ligar o projetor, cheque as pilhas e certifique-se de que
a configuração Sensor Ctrl Remoto está ativada no menu do projetor, se disponível.

• O cabo de alimentação pode estar com defeito. Tente usar outro cabo de alimentação. Se isso não
funcionar, desconecte o cabo e entre em contato com a Epson.

Tema principal: Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor
Configuração de opções do projetor - menu Definição
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Tarefas relacionadas
Desbloqueio dos botões do projetor

Soluções para problemas com o controle remoto
Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, tente o seguinte:
• Verifique se as pilhas do controle remoto estão instaladas corretamente e estão carregadas. Se
necessário, substitua as pilhas.

• Certifique-se de que está usando o controle remoto dentro do ângulo de recepção e de alcance do
projetor.

• Certifique-se de que o projetor não está aquecendo ou desligando.
• Verifique se um dos botões do controle remoto está preso, fazendo com que ele entre em modo de
repouso. Solte o botão para acordar o controle remoto.
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• Luzes fortes fluorescentes, luz solar direta ou sinais de dispositivos com infra-vermelho podem
interferir com os receptores de controle remoto do projetor. Diminua a intensidade da luz ou mova o
projetor para que fique longe da luz solar ou de equipamento que possa estar causando interferência.

• Se disponível, ative um dos receptores do controle remoto no sistema de menu do projetor ou cheque
se todos os receptores não estão desligados.

• Se você designou um número de ID ao controle remoto para operar múltiplos projetores, você pode
ter que verificar ou modificar a configuração de ID (esta função não está disponível em todos os
projetores).

• Caso tenha perdido o controle remoto, você pode adquirir outro através de um revendedor autorizado
de produtos Epson.

Tema principal: Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Referências relacionadas
Operação do controle remoto
Configuração de opções do projetor - menu Definição
Tarefas relacionadas
Substituição das pilhas do controle remoto

Soluções para problemas de senha
Se não conseguir digitar ou não lembrar a senha, tente o seguinte:
• Você pode ter ativado a proteção por senha sem ter determinado uma senha primeiro. Tente digitar
0000 usando o controle remoto.

• Se você digitar a senha errada muitas vezes e uma mensagem aparecer exibindo um código, anote o
código e entre em contato com a Epson. Não tente digitar a senha novamente. Forneça o código
apresentado e prova de compra para obter assistência para destravar o projetor.

• Se definiu uma senha para o Epson Web Control e esqueceu a ID de usuário ou a senha, tente digitar
o seguinte:
• ID de usuário: EPSONWEB
• Senha padrão: admin

• Se definiu uma senha para o Remote (no Epson Web Control) e esqueceu a ID de usuário ou a
senha, tente digitar o seguinte:
• ID de usuário: EPSONREMOTE
• Senha padrão: guest
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• Se você perder o controle remoto, não poderá digitar a senha. Adquira outro através de um
revendedor autorizado de produtos Epson.

Tema principal: Soluções para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Conceitos relacionados
Tipos de segurança por senha

Resolução de problemas de rede
Veja as soluções nestas seções se você tiver problemas com o uso do projetor em uma rede.
Solução para quando a autenticação sem fios falha
Soluções quando não conseguir acessar o projetor através da rede
Soluções para quando a imagem contém estática durante a projeção em rede
Soluções para quando os alertas de rede por e-mail não são recebidos
Tema principal: Solução de problemas

Solução para quando a autenticação sem fios falha
Se não consegue autenticar uma conexão sem fios, tente as seguintes soluções:
• Certifique-se de que a configuração Alimentação Wireless esteja definida comoWireless Lan On.
• Cheque as configurações de Segurança e a senha no menu Configuração de Rede.
• Verifique o número da ID do evento exibida no menu Informação e consulte o link abaixo para
identificar o problema.

Tema principal: Resolução de problemas de rede
Referências relacionadas
Configuração de rede do projetor - menu Rede
Lista de códigos de evento
Tarefas relacionadas
Seleção manual das configurações de rede sem fio

Soluções quando não conseguir acessar o projetor através da rede
Se não conseguir acessar o projetor através de um navegador da web, certifique-se de que está usando
a ID e senha corretas (sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas).
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Observação: Você não pode mudar a ID de usuário.

• Você pode ter que fazer o login para acessar algumas opções na tela Web Control. Caso veja uma
tela de login, digite EPSONWEB como ID de usuário e digite a senha definida no menu Rede do
projetor. A senha padrão é admin.

• Para exibir a tela Web Control, digite EPSONREMOTE como ID de usuário e digite a senha definida
no menu Rede do projetor. A senha padrão é guest.

• Certifique-se de que tem acesso à rede e que o projetor está ligado.

Observação: A ID de usuário e senha são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas.

Tema principal: Resolução de problemas de rede

Soluções para quando a imagem contém estática durante a projeção em rede
Se a imagem projetada contiver estática durante a projeção em rede, tente o seguinte:
• Verifique se há obstáculos entre o ponto de acesso, o computador, o dispositivo móvel e o projetor.
Se necessário, troque suas posições para melhorar a comunicação. Além disso, certifique-se de que
não estejam muito distantes uns dos outros. Coloque-os mais próximo um do outro e tente fazer a
conexão novamente.

• Se a conexão sem fios estiver lenta ou se a imagem projetada tiver ruído, verifique se há interferência
de outro equipamento, como um dispositivo Bluetooth ou microondas. Mova para longe o dispositivo
causando a interferência ou aumente a banda larga sem fios.

• Se a velocidade da conexão diminuir, reduza o número de dispositivos conectados.
Tema principal: Resolução de problemas de rede

Soluções para quando os alertas de rede por e-mail não são recebidos
Se você não receber um e-mail alertando-o de problemas com o projetor em rede, tente o seguinte:
• Certifique-se de que o projetor está ligado e conectado à rede corretamente. (Se um erro desativar o
projetor, ele não poderá enviar um e-mail.)

• Certifique-se de que configurou o alerta por e-mail corretamente no menu do projetor ou no software
de rede.

• Configure oModo de espera como Comunic. activada para que o software de rede possa monitorar
o projetor em modo de espera. Mude a configuração Porta de acordo com o seu ambiente de rede.

Tema principal: Resolução de problemas de rede
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Referências relacionadas
Configuração de opções do projetor - menu ECO
Tarefas relacionadas
Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede

Onde obter ajuda
Se você precisar entrar em contato com a Epson para obter serviços de suporte técnico, use as
seguintes opções:

Suporte pela Internet
Visite o site de suporte da Epson no endereço epson.com.br/suporte e selecione o seu produto para
obter soluções para problemas comuns. É possível fazer o download de utilitários e documentação,
consultar as perguntas frequentes e soluções de problemas ou enviar um e-mail para a Epson com suas
perguntas.

Converse com um representante de suporte
Antes de ligar para o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:
• Nome do produto
• Número de série do produto (localizado na parte inferior ou traseira do projetor, ou no sistema de
menus)

• Comprovante de compra (nota da loja) e data da compra
• Configuração do computador ou vídeo
• Descrição do problema
E ligue para:

País Telefone
Argentina (54 11) 5167-0300

0800-288-37766
Bolívia* 800-100-116
Brasil Capitais e áreas metropolitanas: 3004-6627

Outras áreas: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR
Chile (56 2) 2484-3400
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País Telefone
Colômbia Bogotá: (57 1) 523-5000

Outras cidades: 018000-915235
Costa Rica 800-377-6627
Equador* 1-800-000-044
El Salvador* 800-6570
Guatemala* 1-800-835-0358
Honduras** 800-0122

Código: 8320
México Cidade do México: (52 55) 1323-2052

Outras cidades: 01-800-087-1080
Nicarágua* 00-1-800-226-0368
Panamá* 00-800-052-1376
Paraguai 009-800-521-0019
Peru Lima: (51 1) 418-0210

Outras cidades: 0800-10126
República Dominicana* 1-888-760-0068
Uruguai 00040-5210067
Venezuela (58 212) 240-1111

*Entre em contato com a companhia telefônica local para ligar para este número gratuito de um celular.
** Disque os primeiros 7 dígitos, aguarde uma mensagem e, em seguida, digite o código.

Observação: Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas. Se o seu país não
aparecer na lista, entre em contato com o escritório de vendas no país mais próximo.

Compra de suprimentos e acessórios
É possível adquirir telas, maletas para transporte ou outros acessórios de um revendedor autorizado da
Epson. Para localizar o revendedor mais próximo, visite o site epson.com.br. Você também pode entrar
em contato com o escritório de vendas conforme descrito em "Onde obter ajuda".
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Tema principal: Solução de problemas
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Especificações técnicas
Estas seções listam as especificações técnicas do seu projetor.
Especificações gerais do projetor
Especificações da lâmpada do projetor
Especificações do controle remoto
Especificações da dimensão do projetor
Especificações elétricas do projetor
Especificações ambientais do projetor
Especificações de aprovações e de segurança do projetor
Formatos de vídeo compatíveis
Requisitos do sistema de USB Display

Especificações gerais do projetor
Tipo de tela Matriz ativa TFT de poli-silício
Resolução PowerLite S39:

800 × 600 pixels (SVGA)
PowerLite X39:
1024 × 768 pixels (XGA)
PowerLite W39:
1280 × 800 pixels (WXGA)

Lente PowerLite S39:
F = 1,44
PowerLite W39/X39:
F=1,49 a 1,72
PowerLite S39:
Distância focal: 16,7 mm
PowerLite W39/X39:
Distância focal: 16,9 a 20,28 mm
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Reprodução de cores Full color, até 1 bilhão de cores
Brilho PowerLite S39:

Modo de consumo de energia normal:
Emissão de luz branca 3300 lúmens (padrão ISO 21118)
Emissão de luz colorida 3300 lúmens
Modo de consumo de energia ECO:
Emissão de luz branca 2050 lúmens (padrão ISO 21118)

Observação: O brilho de cor (emissão de luz colorida) e o brilho de
branco (emissão de luz branca) irão variar dependendo das
condições de uso. A emissão de luz colorida é medida de acordo
com IDMS 15.4; a emissão de luz branca é medida de acordo com
ISO 21118.
PowerLite W39:
Modo de consumo de energia normal:
Emissão de luz branca 3500 lúmens (padrão ISO 21118)
Emissão de luz colorida 3500 lúmens
Modo de consumo de energia ECO:
Emissão de luz branca 2280 lúmens (padrão ISO 21118)

Observação: O brilho de cor (emissão de luz colorida) e o brilho de
branco (emissão de luz branca) irão variar dependendo das
condições de uso. A emissão de luz colorida é medida de acordo
com IDMS 15.4; a emissão de luz branca é medida de acordo com
ISO 21118.
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PowerLite X39:
Modo de consumo de energia normal:
Emissão de luz branca 3500 lúmens (padrão ISO 21118)
Emissão de luz colorida 3500 lúmens
Modo de consumo de energia ECO:
Emissão de luz branca 2230 lúmens (padrão ISO 21118)

Observação: O brilho de cor (emissão de luz colorida) e o brilho de
branco (emissão de luz branca) irão variar dependendo das
condições de uso. A emissão de luz colorida é medida de acordo
com IDMS 15.4; a emissão de luz branca é medida de acordo com
ISO 21118.

Relação de contraste 15000:1 com Íris Automática ativada, modo de cor dinâmico, zoom
largo e modo de consumo de energia normal.

Tamanho de imagem
(em relação de aspecto nativa)

PowerLite S39:
0,58 a 8,89 metros
PowerLite W39:
0,84 a 8,13 metros
PowerLite X39:
0,76 a 7,62 metros

Distância de projeção
(em relação de aspecto nativa)

PowerLite S39:
0,88 a 10,44 metros
PowerLite W39:
0,91 a 10,89 metros
PowerLite X39:
0,89 a 10,95 metros

Métodos de projeção Frontal, traseira, montada no teto
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Relação de aspecto ótico
(largura-altura)

PowerLite S39/X39:
4:3
PowerLite W39:
16:10

Ajuste de foco Manual
Ajuste de zoom PowerLite S39:

Sem zoom óptico; apenas zoom digital
PowerLite W39/X39:
Manual

Relação de zoom
(Tele-a-Wide)

PowerLite S39:
1 a 1.35 (zoom digital)
PowerLite W39/X39:
1 a 1.2

Sistema de som interno 5 W monaural
Nível de ruído 37 dB (Modo de consumo de energia normal)

28 dB (Modo de consumo de energia ECO)
Ângulo de correção de efeito
trapézio

± 30º vertical (manual ou Auto Keystone)
± 30° horizontal (manual)

Compatibilidade da porta USB
Tipo B

Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para USB Display, mouse
externo ou controle de teclado, ou atualização de Firmware

Compatibilidade da porta USB
Tipo A

Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB,
exibição de câmera de documento Epson ou módulo de LAN sem
fios ou atualização de firmware

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações da lâmpada do projetor
Tipo UHE (Eficiência Ultra-Alta)
Consumo de energia 210 W
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Vida útil da lâmpada PowerLite S39:
Modo de consumo de energia normal:
Até cerca de 6000 horas
Modo de consumo de energia ECO:
Até cerca de 10000 horas
PowerLite W39/X39:
Modo de consumo de energia normal:
Até cerca de 6000 horas
Modo de consumo de energia ECO:
Até cerca de 12000 horas

Observação: Desligue o produto quando não for usá-lo, para prolongar a vida do projetor. A vida útil da
lâmpada irá variar de acordo com o modo selecionado, as condições de ambiente e o uso. O brilho
diminui com o tempo.

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações do controle remoto
Faixa de recepção 6 metros
Pilhas Duas pilhas alcalinas ou duas pilhas de manganês tamanho AA

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações da dimensão do projetor
Altura (excluindo pés) 87 mm
Largura 302 mm
Profundidade 249 mm
Peso 2,7 kg

Tema principal: Especificações técnicas

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 736



206

Especificações elétricas do projetor
Frequência nominal 50/60 Hz
Fonte de alimentação 100 a 240 V AC ±10%

2,9 a 1,3 A
Consumo de energia
(100 a 120 V)

Em funcionamento:
Modo de consumo de energia normal: 325 W
Modo de consumo de energia ECO: 230 W
Em espera:
0,2 W (comunicação desativada), 2 W (comunicação ativada)

Consumo de energia
(220 a 240 V)

Em funcionamento:
Modo de consumo de energia Normal: 315 W
Modo de consumo de energia ECO: 225 W
Em espera:
0,2 W (comunicação desativada), 2 W (comunicação ativada)

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações ambientais do projetor
Temperatura Funcionando:

Até 2286 metros: 5 a 35 °C
2286 a 3000 metros: 5 a 30 °C
Armazenado: -10 a 60 ºC

Umidade (relativa, sem
condensação)

Funcionando: 20 a 80%
Armazenado: 10 a 90%

Altitude de funcionamento Até 1500 metros
Até 3000 metros com Modo Alta Altitude ativado

Tema principal: Especificações técnicas

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 737



207

Especificações de aprovações e de segurança do projetor
Estados Unidos FCC Parte 15 Classe B (DoC)

UL60950-1 2ª edição / UL62368-2 2ª edição (cTUVus Mark)
Canadá ICES-003 Classe B

CSA C22.2 No. 60950-1-07 / CSA C22.2 No. 62368-1-14 (cTUVus
Mark)

Tema principal: Especificações técnicas

Formatos de vídeo compatíveis
Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo
deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip
SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser
redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve
ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais
detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo
compatível.

Formato de vídeo Taxa de atualização (em Hz) Resolução (em pixels)
Sinais de computador (RGB analógico)
VGA 60/72/75/85 640 × 480
SVGA 60/72/75/85 800 × 600
XGA 60/72/75/85 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 768

60 1366 × 768
60/75/851 1280 × 800

WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
WXGA++1 60 1600 × 900
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Formato de vídeo Taxa de atualização (em Hz) Resolução (em pixels)
SXGA 70/75/851 1152 × 864

60/751/851 1280 × 1024
60/751/851 1280 × 960

SXGA+ 60/751 1400 × 1050
WSXGA+1 60 1680 × 1050
UXGA1 60 1600 × 1200
WUXGA (Reduced Blanking)1 60 1920 × 1200
Vídeo componente
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i/1080p1) 50/60 1920 × 1080
Vídeo composto
TV (NTSC) 60 720 × 480
TV (SECAM) 50 720 × 576
TV (PAL) 50/60 720 × 576
Sinais de entrada HDMI
VGA 60 640 × 480
SVGA 60 800 × 600
XGA 60 1024 × 768
WXGA 60 1280 × 800

60 1366 × 768
WXGA+ 60 1440 × 900
WXGA++1 60 1600 × 900
SXGA 60 1280 × 960

60 1280 × 1024
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Formato de vídeo Taxa de atualização (em Hz) Resolução (em pixels)
SXGA+ 60 1400 × 1050
WSXGA+2 60 1680 × 1050
UXGA1 60 1600 × 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 × 480
SDTV (576i/576p) 50 720 × 576
HDTV (720p) 50/60 1280 × 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080

1 PowerLite W39/X39 somente
2 PowerLite W39 somente
Tema principal: Especificações técnicas

Requisitos do sistema de USB Display
O seu computador deve atender aos requisitos do sistema aqui listados para utilizar o software USB
Display do projetor.

Requisito Windows Mac
Sistema operacional Windows Vista Ultimate, Enterprise,

Business, Home Premium e Home Basic
(32 bit)

OS X 10.7.x (32 e 64 bit), 10.8.x (64
bit), 10.9.x (64 bit), 10.10.x (64 bit),
10.11.x (64 bit)

Windows 7 Ultimate, Enterprise,
Professional e Home Premium (32 e 64
bit); Home Basic e Starter (32 bit)

macOS 10.12.x (64 bit), 10.13.x (64
bit)

Windows 8.x, Pro e Enterprise (32 e 64
bit)
Windows 10 Home, Pro e Enterprise (32
e 64 bit)

CPU Intel Core2 Duo ou mais rápido
(recomenda-se Intel Core i3 ou mais
rápido)

Intel Core2 Duo ou mais rápido
(recomenda-se Intel Core i5 ou mais
rápido)
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Requisito Windows Mac
Memória 2GB ou mais (4GB ou mais recomendado)
Espaço em disco
rígido

20 MB ou mais

Visor Resolução entre 640 × 480 e 1920 × 1200, de cor de 16 bit ou superior

Observação: O funcionamento do USB Display não é garantido para o Windows Vista sem service
packs ou com Service Pack 1.

Tema principal: Especificações técnicas
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Avisos
Veja estas seções para observações importantes sobre o seu projetor.
Reciclagem
Instruções de descarte do produto
Informações importantes sobre segurança
Instruções importantes de segurança
Lista de símbolos de segurança (correspondente a IEC60950-1 A2)
FCC Compliance Statement
Marcas registradas
Avisos sobre direitos autorais

Reciclagem
A Epson preocupa-se com o meio ambiente e sabe que o planejamento para o futuro requer um forte
compromisso ambiental. Para isso, nos empenhamos em criar produtos inovadores que são confiáveis,
eficientes e recicláveis. Produtos melhores utilizando menos recursos naturais para ajudar a garantir um
futuro melhor para todos.
As embalagens deste produto – papelão, plástico, isopor e espuma – são recicláveis e podem ser
entregues a cooperativas de reciclagem, postos de recolhimento de resíduos ou empresas recicladoras,
para que se promova a destinação ambientalmente adequada das embalagens.
Os materiais que compõem o produto – plásticos, metais, vidro, placa eletrônica, cartucho e lâmpada –
também são recicláveis. O produto não deve ser desmontado, mas sim, encaminhado para os Centros
de Serviços Autorizados que o darão o destino ambientalmente adequado. Consulte o nosso site,
epson.com.br, para uma lista de Centros de Serviços Autorizados.

Cuidado: A Epson alerta os consumidores que o descarte inadequado de embalagens e produtos pode
prejudicar o meio ambiente.

Os Centros de Serviços Autorizados podem receber equipamentos da marca Epson para destinação
ambientalmente adequada.
Conheça melhor nossas ações ambientais e o Programa de Coleta de Cartuchos (epson.com.br/coleta)
em nosso site.
Tema principal: Avisos
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Instruções de descarte do produto
Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor
encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA
mais próximo, consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção dos Centros
de Serviços Autorizados, ou na página epson.com.br, clicando no link Suporte.
Tema principal: Avisos

Informações importantes sobre segurança
Cuidado: Nunca olhe diretamente para a lente do projetor quando a lâmpada estiver acesa, pois a luz
forte poderá prejudicar seus olhos. Jamais deixe que crianças olhem para a lente quando a lâmpada
estiver acesa. Nunca abra as tampas do projetor, exceto as da lâmpada e do filtro. A voltagem elétrica
do interior do projetor é perigosa e pode causar ferimentos graves. Exceto nos casos especificamente
explicados nesteManual do usuário, não tente efetuar reparos no produto. A manutenção do
equipamento deve ser realizada somente por profissionais de assistência técnica devidamente
qualificados.

Aviso: O projetor e seus acessórios são fornecidos em embalagens plásticas. Para evitar o risco de
asfixia, mantenha essas embalagens fora do alcance de crianças.

Cuidado: Nunca toque diretamente na nova lâmpada quando for substituí-la, pois resíduos invisíveis
deixados pela oleosidade de suas mãos podem reduzir o tempo de vida útil da lâmpada. Utilize um
pedaço de pano ou luvas para manuseá-la.

Tema principal: Avisos

Instruções importantes de segurança
Siga estas instruções de segurança quando for instalar e utilizar o projetor:
• Não olhe diretamente para a lente quando o projetor estiver ligado. A luz pode ferir seus olhos. Evite
ficar na frente do projetor para que a luz não fique em seus olhos.

• Não coloque o projetor sobre mesas, suportes ou plataformas instáveis.
• Não opere o projetor de lado ou inclinado para um lado. Não incline o projetor mais do que 30° para a
frente ou para trás.

• Se for montar o projetor no teto ou em uma parede, a instalação deve ser realizada por técnicos
qualificados, usando as peças de montagem criadas especificamente para esse projetor.
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• Quando for instalar ou ajustar a armação para montagem no teto ou na parede, não utilize adesivos
para evitar que os parafusos se soltem e não use óleos ou lubrificantes. Isso pode fazer com que o
projetor rache e caia da sua montagem no teto. Isso poderá causar ferimentos graves a qualquer
pessoa que esteja embaixo da armação e poderá danificar o projetor.

• Não use o projetor próximo a água, fontes de calor, fios de alta voltagem ou fontes de campo
eletromagnético.

• Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado no projetor. A utilização de uma fonte de
alimentação diferente pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Em caso de dúvida quanto à
voltagem disponível, consulte o revendedor ou a companhia de energia.

• Coloque o projetor perto de uma tomada da qual o plugue possa ser removido facilmente.
• Tome as precauções detalhadas a seguir ao manusear o plugue: Nunca segure o plugue com as
mãos molhadas. Não coloque o plugue em tomada empoeirada. Conecte o plugue firmemente na
tomada. Não puxe o cabo de alimentação quando for desconectar o plugue. Segure o plugue sempre
que for desconectá-lo da tomada. Não sobrecarregue as tomadas, os cabos de extensão ou os filtros
de linha. Não seguir estas precauções poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.

• Não coloque o projetor onde os fios possam ser pisados. Isso pode causar desgaste ou dano ao
plugue.

• Desconecte o projetor da tomada e deixe que ele esfrie antes de limpá-lo. Utilize um pano seco para
limpeza (ou para remover sujeira ou manchas difíceis, utilize um pano úmido bem torcido). Não use
detergente líquido ou em aerossol, sprays contendo gases inflamáveis ou solventes, como álcool,
tíner ou benzina.

• Não bloqueie as aberturas do projetor. Essas aberturas proporcionam ventilação e evitam que o
projetor superaqueça. Não utilize o projetor em sofás, tapetes ou outras superfícies macias e nem o
coloque sobre pilhas de papéis. Não cubra o projetor com cobertor, cortina ou toalha. Se estiver
instalando o projetor perto de alguma parede, deixe um espaço mínimo de 20 centímetros entre a
parede e o projetor.

• Não use o projetor em armários fechados, a menos que seja providenciada ventilação adequada.
• Nunca permita que objetos de qualquer tipo entrem nas ranhuras do projetor. Não deixe objetos,
especialmente aqueles que sejam inflamáveis, próximos ao projetor. Nunca derrame líquidos de
qualquer espécie sobre o projetor.

• Se estiver usando dois ou mais projetores lado a lado, deixe pelo menos 60 centímetros de espaço
entre eles para que a ventilação seja adequada.

• Pode ser necessário limpar o filtro de ar e o exaustor. A obstrução do filtro de ar ou da abertura de
exaustão pode bloquear a ventilação necessária para o resfriamento do projetor. Não use ar
comprimido ou os gases podem deixar um resíduo.
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• Não deixe o projetor em ambientes externos por longos períodos.
• Exceto nos casos especificamente explicados neste manual, não tente efetuar reparos no produto. A
manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais devidamente qualificados.
A abertura ou remoção das tampas do equipamento pode expor o usuário a níveis de voltagem
perigosos e outros riscos.

• Nunca abra as tampas do projetor exceto nos casos especificamente explicados neste manual.
Nunca tente desmontar ou modificar o projetor. A manutenção do equipamento deve ser realizada
somente por profissionais de assistência técnica devidamente qualificados.

• Desligue o projetor da tomada e encaminhe-o para manutenção por profissionais qualificados sob as
seguintes condições: caso o projetor não esteja funcionando normalmente, mesmo que as instruções
de uso estejam sendo seguidas, ou caso apresente alguma mudança no desempenho; caso o
equipamento exale fumaça, odores estranhos ou produza ruídos estranhos; caso o cabo de
alimentação ou o plugue esteja danificado ou desgastado; caso líquidos ou objetos estranhos tenham
entrado no projetor; caso ele seja exposto a chuva ou água; caso tenha caído ou o gabinete tenha
sido danificado.

• Não toque no plugue durante tempestades elétricas. Caso contrário, haverá risco de choques
elétricos.

• Desconecte o projetor quando não for utilizá-lo por longos períodos.
• Não use o projetor onde ele possa ser exposto a chuva, água ou excesso de umidade.
• Não use ou guarde o projetor onde fique exposto a fumaça, vapor, gases corrosivos, excesso de
poeira, vibração ou choque.

• Não use o projetor onde gases inflamáveis ou explosivos possam estar presentes.
• Não use nem guarde o projetor ou o controle remoto em locais quentes, próximos a aquecedores, sob
luz solar direta ou em veículos fechados.

• Se utilizar o projetor em um país diferente do país onde o equipamento foi adquirido, utilize o cabo de
alimentação adequado à região.

• Não se apoie no projetor nem coloque objetos pesados sobre ele.
• Não utilize o projetor fora do intervalo de temperatura exigido, indicado abaixo:
5 a 35 °C a uma altitude de 2.286 metros ou inferior, ou 5 a 30 °C a uma altitude mais alta.
Isso pode causar instabilidade na exibição e danificar o projetor. Não use ou guarde o projetor onde
ele possa ser exposto a mudanças repentinas de temperatura.

• Não guarde o projetor fora do intervalo de temperatura exigido de –10 °C a 60 °C ou exposto a luz
solar direta por longos períodos. Isso poderá danificar o gabinete.
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• Não coloque nenhum objeto que possa ficar deformado ou danificado pelo calor perto das aberturas
de exaustão. Não coloque as mãos e nem o rosto perto das aberturas durante a projeção. Não
coloque o seu rosto perto do projetor enquanto ele estiver sendo usado.

• Antes de mover o projetor, assegure-se de que tenha sido desligado, o plugue tenha sido retirado da
tomada e todos os cabos tenham sido desconectados.

• Nunca tente retirar a lâmpada imediatamente após usar o equipamento porque estará extremamente
quente. Antes de retirar a lâmpada, desligue o equipamento e aguarde pelo menos uma hora para
permitir que a lâmpada esfrie completamente.

• Não desmonte a lâmpada ou a sujeite a impactos.
• Não coloque uma fonte de chama viva, como uma vela acesa, por exemplo, sobre ou perto do
projetor.

• Não bloqueie a lente durante a projeção usando um livro ou qualquer outro objeto que não seja a
tampa da lente. Isso pode danificar o projetor ou provocar um incêndio.

• Não modifique o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
Não dobre, torça ou puxe excessivamente o cabo. Mantenha o cabo de alimentação longe de
equipamentos elétricos que gerem calor.

• Caso a lâmpada se quebre, ventile a sala para prevenir que os gases contidos na lâmpada sejam
inalados ou entrem em contato com seus olhos ou boca. Se você inalar os gases ou se os gases
entrarem em contato com seus olhos ou boca, consulte um médico imediatamente.

• Se o projetor estiver suspenso e a lâmpada se quebrar, tome cuidado para evitar que pedaços de
vidro caiam nos seus olhos ou boca ao abrir a tampa da lâmpada. Se pedaços de vidro caírem nos
seus olhos ou boca, consulte um médico imediatamente.

• Sempre diminua o volume antes de desligar o projetor. Se ligar o projetor com o volume muito alto,
pode danificar sua audição.

Observação: A(s) lâmpada(s) deste equipamento contém mercúrio. Entre em contato com os
órgãos reguladores locais e regionais para obter informações sobre eliminação e reciclagem de
resíduos. Não a jogue no lixo comum.

Restrição de uso
Tema principal: Avisos

Restrição de uso
Quando este produto é utilizado para aplicações que requerem alta confiabilidade/segurança, tais como
dispositivos de transporte relacionados com a área de aviação, ferroviária, naval, automotiva;
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dispositivos de prevenção de desastres; vários dispositivos de segurança; ou dispositivos funcionais/de
precisão, você deve utilizar este produto somente após levar em consideração a inclusão de proteções
contra erros e redundâncias em seu design para manter a segurança e a confiabilidade do sistema total.
Porque este produto não se destina a uso em aplicações que requerem alta confiabilidade/segurança,
tais como equipamento aeroespacial, equipamento de comunicação principal, equipamento de controle
de energia nuclear, ou equipamentos médicos relacionados com a direta assistência médica, por favor,
faça seu próprio julgamento sobre a adequação deste produto após uma avaliação completa.
Tema principal: Instruções importantes de segurança

Lista de símbolos de segurança (correspondente a IEC60950-1 A2)
A tabela a seguir lista o significado dos símbolos de segurança marcados no equipamento.

N° Símbolo Padrões aprovados Descrição
1 IEC60417

No.5007
"LIGADO" (energia)
Para indicar que está ligado à corrente.

2 IEC60417
No.5008

"DESLIGADO" (energia)
Para indicar que está desligado da
corrente.

3 IEC60417
No.5009

Em espera
Para identificar o interruptor ou a posição
do interruptor através da parte do
equipamento que está ligada, para assim
colocá-lo em espera.

4 ISO7000
No.0434B,
IEC3864-B3.1

Cuidado
Para identificar cuidados em geral
quando usar o produto.

5 IEC60417
No.5041

Cuidado, superfície quente
Para indicar que o item marcado pode
esta quente e não deve ser tocado sem
tomar cuidado.
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N° Símbolo Padrões aprovados Descrição
6 IEC60417

No.6042
ISO3864-B3.6

Cuidado, risco de choque elétrico
Para identificar equipamento que trás
risco de choque elétrico.

7 IEC60417
No.5957

Somente para uso interno
Para identificar equipamento elétrico
criado principalmente para uso em
lugares fechados.

8 IEC60417
No.5926

Polaridade do conector de energia DC
Para identificar as conexões positiva e
negativa (polaridade) em um
equipamento ao qual uma fonte de
energia DC pode ser conectado.

9 — Polaridade do conector de energia DC
Para identificar as conexões positiva e
negativa (polaridade) em um
equipamento ao qual uma fonte de
energia DC pode ser conectado.

10 IEC60417
No.5001B

Bateria, geral
Em equipamento alimentado por bateria.
Para identificar um dispositivo, como a
tampa de um compartimento de baterias
ou terminais de um conector.

11 IEC60417
No.5002

Posicionamento da célula
Para identificar o encaixe da bateria e o
posicionamento da(s) célula(s) dentro do
encaixe.

12 — Posicionamento da célula
Para identificar o encaixe da bateria e o
posicionamento da(s) célula(s) dentro do
encaixe.

Anexo Manual do usuário - PowerLite S39_W39_X39 (0569179)         SEI 0010509-56.2018.6.02.8000 / pg. 748



218

N° Símbolo Padrões aprovados Descrição
13 IEC60417

No.5019
Aterramento para proteção
Para identificar qualquer terminal
designado para conexão a um condutor
externo para proteção contra choque
elétrico, caso ocorra uma falha, ou o
terminal de um eletrodo de fio terra para
proteção.

14 IEC60417
No.5017

Aterramento
Para identificar o terminal de aterramento
em casos onde o símbolo número 13 é
explicitamente requerido.

15 IEC60417
No.5032

Corrente alternada
Para indicar na placa de classificação
que o equipamento é adequado somente
para corrente alternada; para identificar
terminais relevantes.

16 IEC60417
No.5031

Corrente direta
Para indicar na placa de classificação
que o equipamento é adequado somente
para corrente direta; para identificar
terminais relevantes.

17 IEC60417
No.5172

Equipamento Classe II
Para identificar equipamento de acordo
com os requisitos de segurança
especificados para equipamento Classe
II, de acordo com IEC 61140.

18 ISO 3864 Proibição geral
Para identificar ações ou operações
proibidas.
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N° Símbolo Padrões aprovados Descrição
19 ISO 3864 Proibido contato

Para indicar ferimentos que podem
ocorrer se tocar uma parte específica do
equipamento.

20 — Nunca olhe diretamente para a lente
óptica enquanto o laser estiver aceso.

21 — Para indicar que não se deve colocar
objetos no item marcado no projetor.

22 ISO3864
IEC60825-1

Cuidado, radiação laser
Para indicar que o equipamento tem uma
peça de radiação laser.

23 ISO 3864 Desmontagem proibida
Para indicar risco de ferimentos, como
choque elétrico, se o equipamento for
desmontado.

24 IEC60417
No. 5266

Em modo de espera, modo parcial de
espera
Para indicar que parte do equipamento
está em estado pronto.

25 ISO3864
IEC60417
No. 5057

Cuidado, peças móveis
Para indicar que você precisa manter
distância de peças móveis, de acordo
com os padrões de segurança.

Tema principal: Avisos
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FCC Compliance Statement
For United States Users
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC
Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits
established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded
equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do
not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by
the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.
Tema principal: Avisos

Marcas registradas
EPSON®, Instant Off®, PowerLite® e Quick Corner® são marcas registradas e EPSON Exceed Your
Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.
SizeWiseTM é uma marca comercial da Epson America, Inc.
Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
AndroidTM e ChromebookTM são marcas comerciais da Google Inc.
HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI
Licensing LLC.
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Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer
direito sobre essas marcas.

Tema principal: Avisos

Avisos sobre direitos autorais
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em
sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia,
gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As
informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se
responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.
Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do
produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros,
em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e
alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e
manutenção da Seiko Epson Corporation.
A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da
utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos
originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.
Estas informações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais
Atribuição de direitos autorais
Tema principal: Avisos

Uma nota sobre a utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais
A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e respeitar as leis de direitos autorais ao usar
qualquer produto Epson. Embora as leis de alguns países permitam a cópia limitada ou reutilização de
material protegido por direitos autorais em determinadas circunstâncias, essas circunstâncias podem
não ser tão abrangentes como algumas pessoas supõe. Entre em contato com um advogado para
esclarecer qualquer dúvida sobre a lei de direitos autorais.
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Tema principal: Avisos sobre direitos autorais

Atribuição de direitos autorais
© 2019 Epson America, Inc.
4/19
CPD-54240R1
Tema principal: Avisos sobre direitos autorais
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Todos os resultados
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
Data: 18/07/2019 06:44 PM
Assunto: Re: Fwd: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-
AL. Documentação.

Boa noite,
 
O item ofertado Marca Optoma, Modelo W335 não tem assistência técnica oficial em Maceió, conforme informação
prestada pelo distribuidor, razão pela qual a empresa será desclassificada do presente procedimento.
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
 

From: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
To: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>, <comercial@egregoratecnologia.com.br>
Date: Wed, 17 Jul 2019 17:35:32 -0300
Subject: Re: Fwd: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL.
Documentação.

Ana Paula
 
Sobre o valor do projetor, estamos no nosso limite, sobre a assistência Técnica, existe um contato para a
Optoma indicar onde vai ser o conserto (h�p://www.optoma.com.br/contact.aspx) ver no site
 
From: Ana Paula Gomes Silva
Sent: Wednesday, July 17, 2019 5:11 PM
To: comercial@egregoratecnologia.com.br
Subject: Fwd: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.
 
Prezada Carolina,
 
Reencaminho considerações a respeito do item ofertado, referente à aquisição de 03(três) projetores da marca Optoma
W335.
 
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL      
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
 

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
Date: Wed, 17 Jul 2019 17:02:36 -0300
Subject: Re: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Boa tarde Antonio Carlos,
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Recebida a proposta.
 
Há a possibilidade de a empresa ofertar desconto para a aquisição dos projetores?
 
A empresa confirma que atende as exigências do termo de referência, especificamente quanto ao manual em língua
portuguesa e assistência técnica autorizada em Maceió-AL?  É possível enviar documentação que comprove.
 
 
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL      
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
 

From: "Antonio Carlos" <antoniocarlos@egregoratecnologia.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>,
<comercial@egregoratecnologia.com.br>
Date: Wed, 17 Jul 2019 15:26:11 -0300
Subject: [seic] Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia. TRE-AL. Documentação.

Segue em anexo nossa proposta

Antonio Carlos

-----Mensagem Original-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Wednesday, July 17, 2019 2:54 PM
To: mailto:comercial%40egregoratecnologia.com.br
Subject: Cotação Eletrônica Nº 05/2019. Aquisição Projetores Multimídia.
TRE-AL. Documentação.

À EMPRESA EGREGORA TECNOLOGIA COMÉRCIO  E SERVIÇOS LTDA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 05/2019 TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Em razão da desclassificação dos primeiros colocados na Cotação Eletrônica
Nº 05-2019, realizada  para a aquisição de 03 (três) projetores multimídia
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, UASG: 070011; e considerando
que essa empresa ofertou o melhor preço na sequência de classificação de
fornecedores, solicito, por gentileza, no prazo máximo de 24 horas, a
formalização da proposta fazendo constar o valor unitário e total, incluindo
a marca, o modelo e demais especificações do item.

Pedimos, caso possível, encaminhar também o manual do equipamento.

Segue em anexo termo de referência, que baliza a contratação.

Salientamos que o objeto ofertado deve atender a todas as especificações
requeridas no termo de referência; devendo-se observar a exigência de prazo
de garantia de 03 (três) anos para os equipamentos e assistência técnica
autorizada na cidade de Maceió-AL.

Atenciosamente.
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Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

mailto:seic%40tre-al.jus.br
mailto:anasilva%40tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711
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De: novamarca adm <novamarcaadm@gmail.com>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 19/07/2019 08:44 AM
Assunto: Re: NOVA MARCA SUPRIMENTOS - PROPOSTA DE PREÇO REF. À COTAÇÃO Nº 05/2019, UASG: 070011- TRE/AL

Bom dia,
  
   Seguem certidões solicitadas. 

Livre de vírus. www.avg.com.

Em qui, 18 de jul de 2019 às 21:31, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> escreveu:
Boa noite,
 
Recebida a documentação.
 
Peço, por gentileza, encaminhar a certidão de regularidade da receita estadual e municipal da empresa, para darmos andamento à instrução.
 
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
 

From: novamarca adm <novamarcaadm@gmail.com>
To: anasilva@tre-al.jus.br
Date: Thu, 18 Jul 2019 20:59:51 +0000
Subject: NOVA MARCA SUPRIMENTOS - PROPOSTA DE PREÇO REF. À COTAÇÃO Nº 05/2019, UASG: 070011- TRE/AL
 
Boa tarde,
 
    Seguem anexos documentos solicitados. Qualquer dúvida, a NOVA MARCA SUPRIMENTOS está à disposição. Confirme recebimento deste e-mail, por gentileza. Obrigado!
 
 
SUPORTE TÉCNICO:  
 
FABIO LUIZ CHAVES DE ALBUQUERQUE, 8230 373777, R BARÃO DE ATALAIA 268, Maceió, Alagoas, 57020-510 Brasil 
.MARIO ROBERTO MARINHO GALVAO DOS SANTOS ME, 8232 232820, R FERNANDES DE BARROS 250, Maceió, Alagoas, 57020-020 Brasil
.LCA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME, 8234 827310, R CÍCERO TORRES 141, Arapiraca, Alagoas, 57313-170 Brasil
 
MANUAL:
 
https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd54240/index.html
 
--
Att. Ivis Chagas (Setor Administrativo)
81 3012-3192 / 81 3493-4047 / 81 99962-4138
novamarcaadm@gmail.com

 

-- 
Att. Ivis Chagas (Setor Administrativo)

Livre de vírus. www.avg.com.
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Arquivo: olinda 2019 julho agosto.jpeg Tamanho: 327k Tipo de Conteúdo: image/jpeg

Arquivo: RelatorioCertidaoRegularidadeFiscalInscritoRegular (1).pdf Tamanho: 57k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.016.126/0001-80
Razão Social: NOVA MARCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: NOVA MARCA SUPRIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/09/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 10/09/2019
FGTS 03/08/2019
Trabalhista Validade: 13/09/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/06/2019 (*)
Receita Municipal Validade: 11/04/2019 (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/07/2019 15:27 de
CPF: 019.126.384-28      Nome: ANA PAULA GOMES SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Número da Certidão: 2019.000003307270-11

Razão Social: NOVA MARCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA LEONEL MACIEL MONTEIRO N. 64, OURO PRETO, OLINDA - PE, CEP: 53370801

02.016.126/0001-80

DADOS DO CONTRIBUINTE

07/06/2019Data de Emissão:

CNPJ:

Esta certidão é válida até 04/09/2019 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1
Emitido em: 07/06/2019 16:31:48

 de 1
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18/07/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=d932c20469fa1faeac7d252ac90a83b2 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
02016126

Título:
NOVA MARCA COMERCIO LTDA

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/07/2019 às 17:58) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 02.016.126/0001-80.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D30.DD6E.36D0.1502 

Gerado em: 18/07/2019 as 17:58:22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: NOVA MARCA COMERCIO LTDA

CNPJ: 02.016.126/0001-80

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual NOVA MARCA
COMERCIO LTDA, CNPJ 02.016.126/0001-80, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  17h57min25 do dia  18/07/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao

/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: PY55.W77T.W78E.27HR

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.face...

1 of 1 18/07/2019 18:00
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LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas... http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4335 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da aquisição de 03 (três) projetores multimídia,
conforme termo de referência 0559464.
 
2- Foi realizada a cotação eletrônica nº 04-2019; todavia, em virtude
de inconsistências no TR apontadas durante a referida cotação, a
mesma foi cancelada, ver despachos GSAD 0561185,
COMAP 0561427  e SEIC 0562877. 
 
3-Procedemos à abertura da cotação eletrônica nº 05-2019, conforme
relatório de classificação de fornecedores, 0565628 e 0565636.
Contatados os participantes, por ordem de classificação, nenhum dos
05 (cinco) melhores lances ofertados atende às especificações
requeridas do termo de referência, conforme
eventos 0565960, 0566396, 0566630, 0567301 e 0568391.
 
4- Demos andamento, consultando os demais fornecedores, com a
verificação das propostas válidas; considerando, a indicação da
marca e modelo, conforme solicitado, quando da inclusão da cotação
eletrônica, e dentro do valor total estimado em R$ 11.136,66 (onze
mil cento e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).
 
5- Restaram 02 (duas) empresas, as quais, inicialmente, poderiam
atender ao termo de referência. Consultada a  primeira (0568255),
não atende a todas as especificações exigidas, especificamente
quanto à assistência técnica em Maceió,
eventos 0568938 e 0569209. A segunda  empresa (0568992), Nova
Marca Comércio de Equipamentos Ltda, encaminhou proposta
(0569177) para a marca Epson modelo W39, com valor unitário de R$
3.680,00 (três mil seiscentos e oitenta reais) e total de R$ 11.040,00
(onze mil quarenta reais), mantendo o valor proposto na cotação e
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não ofertando desconto, apesar de requerido. Encaminhou, ainda, os
links para acesso ao manual em PDF e para o suporte técnico nesta
Capital, eventos 0569167, 0569179. Juntamos também, em consulta
ao site da Epson Brasil, demonstrativo do centro de serviço indicado
pelo site em Maceió, 0569193.
 
6- A empresa Nova Marca Comércio de Equipamentos Ltda, CNPJ:
02.216.126/0001-80, encontra-se em situação fiscal regular
(0569354), encaminhou declaração de inexistência da prática de
nepotismo (0569181).  
 
7-Sugerimos, s.m.j, a contratação direta por dispensa de licitação,
nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 com a empresa Nova
Marca Comércio de Equipamentos Ltda, com valor total de R$
11.040,00 (onze mil quarenta reais), após concordância da unidade
demandante.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 19/07/2019, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 19/07/2019, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569356 e o código CRC F0FC943F.

0010509-56.2018.6.02.8000 0569356v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
De Ordem da Coordenadora de Material e Patrimônio,

encaminhamos os autos para a Unidade Demandante, SRACF, ( Alan
Fon )com o fito de análise da contratação direta devidamente
instruída através de Cotação Eletrônica, atráves de nossa Informação
4335,evento 0569356.

Após concordância, favor evoluir os autos a AJ-DG para
os procedimentos de costume.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/07/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569980 e o código CRC 45E1244B.

0010509-56.2018.6.02.8000 0569980v1
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